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سخن آغازین

خواننده گان گرامی مجله ی زیالن:
   دهه ی دوم قرن 21 در حالی سپری می شود که هم منطقه و هم کوردستان آبستن تغییرات بسیار 
عظیمی می باشند. تغییراتی که آزادی زنان را شالوده ی قرار می دهد. بنابر گفتمان رهبر آپو: »قرن 21 
قرن آزادی زنان می باشد« هر چه بیشتر واقعیت مذکور را تصدیق می کند. تا زمانی که گذار از ذهنیت 
مردساالر و اعمال زن ستیز ناشی از آن صورت نگیرد بدون شک نمی توان از آزادی و دموکراسی در سطح 
منطقه و دنیا بحث به میان آورد. اگر چنین چیزی نیز اتفاق بیفتد از مدل   رئال سوسیالیستی، انقالب 
فرانسه، انقالب اسالمی ایران و انقالب های اخیر در کشورهای عربی فراتر نخواهد رفت. چنانکه نه تنها 
این انقالب ها در وضعیت و موقعیت زنان تغییری ایجاد نکردند بلکه شرایط مشارکت زنان را در همه ی 
عرصه ها محدود و به درجه ی دوم تقلیل دادند. لیکن، این واقعیتی غیرقابل اغماض است در صورتی که 
تغییری در ذهنیت موجود ایجاد نشود، سخن از آزادی و دموکراسی شعاری بیش نخواهد بود. جنبش 
آزادی خواهی زنان کورد با در نظر گرفتن این مقوله و با اتکا بر آزمون هایی که زنان مبارز در طی تاریخ 
کسب کرده اند؛ همچنین با تحلیل کمبود و کاستی های که صورت گرفته اند، در صدد گذار و دست یافتن 
به سطح بزرگی از سازماندهی و تعمیم پارادایم آزادی خواهی بین خلق کوردستان، منطقه و جهان است. 
چنانکه جهت پیشبرد مبارزه به برگزاری کنفرانس، جلسه و پالتفرم های آزاد بین زنان اهتمام می ورزد. 
اتحاد و همبستگی زنان می تواند گام مهمی در راستای آفریدن و توسعه ی جامعه ی دموکراتیک و جهانی 
آزاد باشد. از این لحاظ برگزاری نخستین کنفرانس زنان خاورمیانه جهت نیل به اهداف آزادی خواهانه ی 
زنان  در شمال کوردستان نقطه ی عطف این مبارزات و همبستگی محسوب می شود. این واقعیت اثبات 
شده اگر زنان خواهان رسیدن به اهداف خود هستند بایستی تنها و تنها متکی بر اتحاد، همبستگی، 

همدلی و نیروی ذاتی خویش باشند.
   شایان ذکر است که گذار از ذهنیت موجود مستلزم مبارزه ای بی امان و غورشدن در مبانی ذهنیتی 
جایگزین را می طلبد. اگر غیر از این باشد مبارزه ی ما نیز به همان فرجامی می رسد که زنان فعال و مبارز 
از بینش کالسیکی که موقعیت و  انقالب 1357 به آن رسیدند. بدون شک جهت گذار  از  ایرانی پس 
جایگاه زنان را تنها در کنج خانه می  بیند و فرزندداری را الیقش و چنان کرده که خود زنان نیز این دروغ 
بزرگ تاریخی را باور کنند، ژرفایافتن و شناخت الزم جهت درک پارادایم نوین که با پیشاهنگی جنبش 
آزادی خواهی زنان کورد در سطح کوردستان و منطقه تعمیم می یابد، الزامی ست. از این لحاظ هر قدرتی 
که نیرو و توان زنان را نادیده بگیرد و به همان عملکردهای زن ستیزانه ی خود همچنان ادامه دهد محکوم 
به شکست و از صحنه ی روزگار محو شدن است. هراس قدرت مداران ایرانی نیز از این واقعیت سرچشمه 
می گیرد. چراکه قبول نکردن و نادیده انگاشتن اراده ی زنان نشانه  ی ضعف نظام است. از مشارکت زنان در 
عرصه های مختلف اجتماعی چنان برمی  آشوبد که با تمام قوا به طرد و ردصالحیت نمودن شان برمی خیزد. 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا خود گویای این واقعیت اند. همچنین افزایش 
فشار بر زندانیان سیاسی، ابرام بر لغو نکردن حکم سنگسار در قانون مجازات اسالمی، افزایش اعدام ها، 



دستگیری و شکنجه ی زنان و جوانان به بهانه های واهی، افزایش آمار زنان ایدزی و معتاد، دختران فراری 
و... چهره ی زن ستیزانه ی نظام را هر چه کریه تر به تصویر می کشد. عدم پاسخگویی جامعه و خانوده ها به 
نیازهای روحی ـ روانی و مادی جوانان و زنان موجب وخیم ترشدن و ذوب شدنشان در چرخ های بی رحم 
دولتی می گردد. به طوری که نظام در طول تاریخ عمر خود سعی در بی محتوا جلوه دادن زندگی در ازای 
آخرت نموده است. این در حالی ست که خودشان چنان با چنگ و دندان به دنیای مادی وابسته اند که از 

انجام هیچ گونه عمل غیر انسانی ای ابایی ندارد.
   بنابراین امروزه ما زنان با توجه به شرایط و واقعیتی که در آن به سر می بریم نیاز مبرمی به تعمیق و 
غور شدن در ایدئولوژی رهائی زن داریم. زیرا با اتکا بر این ایدئولوژی خواهیم توانست به تعریفی صحیح 

و به جایی از زندگی و همزیستی آزاد و دموکراتیک بپردازیم. 
   همچنین خواهیم توانست با دست یافتن به بینشی تاریخی و تحلیلی از مرزهای ترسیم و تعیین شده 
و محدود کنونی گذار نماییم. سازماندهی بر مبنای فکری نوین و آزاد بستر زندگی مشترک و آزاد را 
در سطح جامعه و منطقه ایجاد خواهد نمود. پیشاهنگی و مسئولیت پذیری زنان در قبال تعمیم دادن 

مقوله ی مذکور حائز اهمیت می باشد. 
بدین منظور در این شماره نیز سعی کرده ایم هر چه بهتر به شناساندن مدل جایگزین پرداخته و بر 
واقعیت  با  می تواند  زمانی  مدل  شایسته ترین  بی تردید  نماییم.  تمرکز  بیشتر  آن  دموکراتیک  رهیافت 
اجتماعی همخوانی داشته باشد که بتواند بر مبنای ذهنیت ملت دموکراتیک به سازماندهی پرداخته و 
در همه ی امور آن را مدنظر قرار دهد. بهترین مدل برای زنان نیز مدل مذکور می باشد. زیرا درک نظام 
مورد بحث از هر لحاظ بستری مناسب را برای زنان در راستای نیل به زندگی دموکراتیک و آزاد فراهم 
می سازد. چنانکه به زوایای مختلف آن نیز پرداخته و تالش کرده ایم در حد توان این نظرات را نیز با 
از طرفی  شما خوانندگان گرامی در میان بگذاریم. محور اساسی را موارد ذکر شده تشکیل می دهند. 
دیگر سعی در تحلیل و بررسی مسائلی کرده ایم که زندگی زنان را با مشکالت عدیده ای مواجه می سازد. 
همچنین به واکاوی ذهنیتی پرداخته ایم که سیر تاریخ را له خود و علیه زنان تغییر داده اند و به تحریف 
واقعیات مبارزاتی زنان و باژگون نشان دادن نقش شان متوسل شده اند. همچنین ما در این شماره سعی 
نمودیم با ارائه ی آلترناتیو نظام خودمدیریتی دموکراتیک که همانا نظام زنان است، بپردازیم. زیرا همه ی 
زنان ایرانی و به ویژه شرق کوردستان تنها و تنها با بنیان این نظام خواهند توانست به دنیایی آزاد که 

حسرت دیرینه ی آنان و انسانیت است، دست یابند. 
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حيات سياسي و خودمدیریتي دموكراتيك در ملت دموكراتيك

از طریق اصطالح خودمدیریتي دموکراتیک بیان نمود.  بُعد سیاسي برساخت ملت دموکراتیِک KCK را مي توان     
نمي توان ملت دموکراتیک را بدون مدیریتي ذاتي تصور نمود. عموما تمامي اشکال ملت بویژه ملت هاي دموکراتیک، 
هستي هاي اجتماعي هستند که مدیریت ذاتي خودشان مي باشند. اگر جامعه اي از مدیریت ذاتي خویش محروم باشد، 
از حالت ملت نیز خارج مي گردد. در واقعیات اجتماعي معاصر نمي توان ملتي فاقد مدیریت را تصور نمود. حتي ملت هاي 
از مدیریت جوامعي  لیکن نمي توان  باشند.  نیز داراي یک مدیریت هستند، اگرچه ریشه اي خارجي داشته  مستعمره 
بحث نمود که وارد مرحله ي فروپاشي شده اند. در این حالت تنها مدیریت فروپاشي کنترل دار و یا طوالني کردن مدت 
فروپاشي از طرف نیرویي موضوع بحث مي باشد که فروپاشي مذکور را صورت مي دهد. موقعیت کوردها در دوراني که 
داراي سازمان ذاتي خویش نبودند، اینگونه بود. تنها از درآمدن بصورت ملت آن ها ممانعت بعمل نمي آید، بلکه از حالت 
جامعه نیز خارج گردانده مي شدند. پیشاهنگي PKK و سیاست KCK نه تنها این مرحله را متوقف نمود، بلکه مرحله اي 
را آغاز نمود که از جامعه ي سیاسي بسوي کسب ُفرم ملت دموکراتیک مي رود. در مرحله اي که بدان رسیده ایم، کوردها 
بعنوان جامعه اي که شدیدا سیاسي مي شوند، به همان اندازه نیز بصورت متمرکز موقعیتي را مي گذرانند که این واقعیت 

سیاسي را در مسیر درآمدن بصورت ملت دموکراتیک سازماندهي مي نماید.
   در عصر ما داشتن حالت جامعه ي سیاسي، در خطوط عمومي در دو مسیر منجر به تکوین ملتي مي شود. راه سنتي 
کاپیتالیستي، راهي است که به دولت ـ ملت منجر مي گردد. در شرایط مدرنیته ي کاپیتالیستي اگر یک جامعه بدون 
دولت بوده، دولتش فروپاشیده و یا در وضعیت فروپاشي باشد، سیاست هاي دین گرا و ملي گرا جامعه ي مذکور را بسوي 
باشد،  توان  نیرو و  فاقد  بوده و  اگر آن جامعه داراي دولتي سنتي  نوین سوق مي دهد.  یک دولت یعني دولت ـ ملت 
یک دولت ـ ملت قوي تر را جایگزین آن دولت مي نماید. دومین راه درآمدن بصورت ملت، راه تکوین ملتي دموکراتیک 
مي باشد. بویژه به سبب کاراکتر مسئله ساز دولت ـ ملت ها، امروزه جوامع سیاسي و نیروهاي مدیریت آن در مسیر درآمدن 
بصورت ملت دموکراتیک عمل نموده و ناچار مي شوند یا از طریق رفرم ها و یا انقالب بصورت ملت دموکراتیک درآیند. 
فرم دولت ـ ملت در دوراني که کاپیتالیسم رو به ترقي نهاد، گرایش مرسوم بوده و در شرایط امروزین که دچار فروپاشي 
است نیز اکثرا در مسیر درآمدن بصورت ملت دموکراتیک سیر تکاملي را طي مي نمایند. در این موضوع همسان ندانستن 
نیروي سیاسي با قدرت دولتي بسیار اهمیت دارد. سیاست را نمي توان با قدرت و دولت به مثابه شکل هنجار پذیرفته ي 
آن همسان دانست. در طبیعت سیاست، آزادي وجود دارد. جوامع و یا مللي که سیاسي مي شوند، جوامع و ملتي هستند 

که آزاد مي گردند.
اگر داراي خصوصیات  آزاد نمي شوند،  اینکه  نیروي دولتي و قدرتي کسب مي نمایند، در کنار  هر جامعه و ملتي که 
دموکراتیک باشند، با از دست دادن آزادي موجودشان نیز روبرو مي گردند. به همین جهت هر اندازه یک جامعه را از 
پدیده هاي دولت و یا قدرت تمیز دهیم، به همان میزان بصورت باز در برابر آزادي درمي آوریم. شرط اساسي جهت آزاد 
نمودن آن جامعه و ملت نیز نگه داشتن آن در یک موقعیت سیاسي دائمي مي باشد. جامعه اي که از دولت و قدرت تمیز 
شده ولي نتوانسته سیاسي گردد، به موقعیت جامعه و یا ملتي درمي افتد که در مقابل آنارشي و یا کائوس تسلیم گشته 
است. اگر جوامع و یا ملل به مدتي طوالني قادر به رهایي از آنارشي و یا کائوس نباشند، از هم فروپاشیده و ابزار سایر 
کوسموس هاي بیگانه مي گردند. کائوس و آنارشي تنها در مدتي موقت و یا کوتاه مي توانند نقشي مولد ایفا نماید. به 
همین دلیل نیز وارد میدان شدن پدیده ي سیاسي الزم مي باشد. سیاست نه تنها آزاد مي نماید، در عین حال سامان نیز 
مي دهد. سیاست یک نیروي بي همتاي سامان دهنده مي باشد، نوعي هنر است. مقوله ي مخالف ساماندهي هاي سرکوبگر 
دولت ها و قدرت ها را بیان مي نماید. به میزاني که سیاست در یک جامعه و یا در میان یک ملت قوي باشد، نیروهاي 
دولت و قدرت نیز به همان میزان ضعیف بوده و ناچارند ضعیف باشند. عکس آن نیز مصداق دارد. به میزاني که نیروي 
دولت و یا قدرت در یک جامعه و یا در میان یک ملت افزون باشد، سیاست و به تبع آن آزادي نیز به همان میزان 

ایدئولوژیک
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ضعیف مي باشد.
   KCK ـ مترادف اتحاد اجتماعات دموکراتیک کوردستان ـ که در برساخت ملت دموکراتیک نقش ستون فقرات 
سیاست  ارگان  نقش  ایفاي  توان  شود.  ترجمه  نیز  دموکراتیک  خودمدیریتي  با  مترادف  مي تواند  مي نماید،  ایفا  را 
دموکراتیک از طرف KCK، اقتضاي غیرقابل اغماض تکوین ملتي دموکراتیک مي باشد. همانند تصور کردن آن با 
دولت ـ ملت، تحریفي تعمدي است. KCK در اصولش، نگرش دولت ـ ملت را از حالت ابزار چاره یابي خویش خارج 
اتوریته اي  اصطالحات  است. هر دو  مراحل دولت ـ ملت گرایي  از  نه هیچ یک  و  آخرین  نه  و  اولین  نه  است.  نموده 
از نظر چارت سازماني، خصوصیاتي نظیر نهادینه شدگي  با یکدیگر تفاوت دارند. اگرچه  از نظر کیفي  مي باشند که 
دولت ـ ملت دارد اما ماهیتا متفاوت مي باشد. کنگره ي خلق به مثابه ارگان تصمیم گیري KCK به معني مجلس خلق 
مي باشد. اهمیتش را از آنجا مي گیرد که توان تصمیم ذاتي را به خلق مي بخشد. مجلس خلق و یا کنگره ي خلق، 
ارگاني دموکراتیک مي باشد. آلترناتیوي براي تکوین ملت به پیشاهنگي طبقه ي فرادست و یا عناصر بورژوا مي باشد. 
کنگره ي خلق بیانگر توسعه ي تکوین ملت به پیشاهنگي طبقات خلقي و طیف هاي روشنفکر مي باشد. ماهیتا با نظام 
پارلماني بورژوا متفاوت مي باشد. به سبب فشارهاي دولت ـ ملت هاي حاکم، نظام انتخاباتي و مرکز جلسات خویش 
را تحت شرایط مناسب باید سامان دهد. شوراي مدیریت KCK، بیانگر هرم مدیریتي تمرکز یافته و مرکزیت یافته 
از هماهنگ  ناچار  را هماهنگ مي نماید.  کار هستند  میان خلق مشغول  در  که  فعالیتي  واحدهاي  روزانه مي باشد. 
نمودن و مدیریت فعالیت هاي روزانه ي سازماني ـ عملیاتي تکوین ملت دموکراتیک و دفاع از آن مي باشد. نباید »شورا« 
را با ارگان هاي دولتي حکومت ها همانند دانست. به نظام کنفدراسیون جوامع دموکراتیک مدني نزدیک تر مي باشد. 
نهاد ریاست عمومي KCK که با انتخابات مردمي تعیین مي شود، بیانگر باالترین سطح نمایندگي ملت دموکراتیک 
مي باشد. بر همخواني میان تمامي واحدهاي KCK و سیاست هاي اساسي آن مراقبه نموده و بر آن نظارت مي نماید.
   مسئله اي که KCK با دولت ـ ملت هاي حاکم دارد، مسئله ي قانوني شدن مي باشد. علي رغم اینکه اولویت را به 
در  دوگانه  مدیریت  و  اتوریته  یک  راهگشاي  ملت،  دولت ـ  طرف  از  امر  این  نپذیرفتن  مي دهد،  قانوني  فعالیت هاي 
کوردستان مي گردد. این امر آشکار است که اگر مدیریت دولتي و مدیریت KCK بخواهند در همان سرزمین ها و 
همان جوامع نظام خویش را برقرار نمایند، این امر راهگشاي تنش ها و درگیري ها خواهد گشت. اگر طلب هاي قانوني 
شدن از دولت هاي مربوطه با جواب مثبت روبرو نشده و عکس آن به تعقیب، دستگیري و خشونت توسل جسته شود، 
آشکار است که KCK نیز از اجراي یکطرفه ي اتوریته و مدیریت خویش امتناع نخواهد ورزید. گفتگوهاي مستقیم 
و غیرمستقیم با KCK با دولت هاي مربوطه که از زمان اعالمش به سال 2005 تاکنون انجام داده، منجر به راه حلي 
قانوني نشده است. در صورتي که گفتگوها نتیجه اي مثبت ببار نیاورند، در دوران پیش روي مان ناگزیرا نظام خویش 
را بعنوان قدرت و اتوریته ي مدیریتي KCK در کوردستان بصورت یکطرفه در میان جامعه ي کورد و اقلیت هایي اجرا 

خواهند کرد که با همدیگر زندگي مي کنند.
اجراي نظام خویش از طرف KCK بصورت یکطرفه و در تمامي ابعاد ملت دموکراتیک، مقطعي نوین را آغاز خواهد 
نمود. این برهه با مقطعي که PKK خویش را برساخت و مقطعي که سعي بر اجراي جنگ انقالبي خلق داشت، تفاوت 
خواهد داشت. در این برهه، تنها مدیریت حزب و مدیریت جنگي موضوع بحث نخواهند بود. همچنین، فعالیت هاي 
بُرهه،  این  در  اساسي  وظیفه ي  اما  بود  خواهند  عمل  دستور  در  مدافع خلق  نیروهاي  تدافعي  و جنگ هاي   PKK
برساخت و مدیریت ملت دموکراتیک در تمامي ابعادش مي باشد. آشکار است که رقابت، کشمکش و درگیري هاي 
بزرگي در این بُرهه و تحت شرایط نوین میان نهادها و نیروهاي دولتي و نهادها و نیروهاي KCK جریان یافته و 

صورت خواهد گرفت. اتوریته و مدیریت هاي متفاوتي در شهرها و مناطق غیرشهري برقرار خواهند گشت.
5ـ ملت دموكراتيك و خودمدیریتي اقتصادي

استوار  بیشینه  تحقق سود  بر  که  است  اقتصادي  بر  کاپیتالیستي  مدرنیته ي  قدرت حاکمیت  ابزار  ملت،     دولت ـ 
مي باشد. بدون وجود این ابزار نمي توان سود بیشینه و اندوخته ي سرمایه را به دست آورد؛ بیانگر انجام غارت اقتصادي 
در سطحي بیشینه و بر پایه ي مشروعیتي معین در تاریخ تمدن مي باشد. بدون تحلیل صحیح رابطه ي دولت ـ ملت 
با سود بیشینه و اندوخته هاي سرمایه، نمي توان تعریف صحیحي از آن ارائه نمود. دولت ـ ملت را نمي توان به تنهایي 



بصورت یک نظام قدرت و خشونت نیز تعریف نمود. تنها هنگامي که قدرت دولتي بصورت دولت ـ ملت سامان داده شود، 
مدرنیته ي کاپیتالیستي و بویژه سود بیشینه و اندوخته اي که بر روي اقتصاد برقرار نموده، قابل تحقق مي گردد. معناي این 
مسئله این است که حکمراني برقرار گشته ي دولت ـ ملت بر روي حیات اقتصادي جامعه به پایه ي دولتي رسیده که در 
طول تاریخ بیشترین ارزش مازاد را غصب مي نماید، یعني چنین دولتي تشکیل شده است. جهت مشروعیت بخشي به غصب 
صورت داده بر روي اقتصاد است که از طریق ملي گرایي و میهن دوستي جالیي بر روي آن مي کشد، با آموزش بدان الوهیت 
مي بخشد و تا به نازک ترین مویرگ هاي جامعه نفوذ مي دهد. اصطالحات، نظرات و نهادهایي که در حوزه ي حقوق، اقتصاد 
سیاسي، دیپلماسي و سایر حوزه ها ایجاد شده اند، با همان هدف و در پي مشروعیت بخشي آن بوده اند. انجام هم هنگام 
تروري شدید بر حوزه ي اقتصاد و تأمین سود بیشینه در آن، از طرفي جامعه را در ازاي سیر نمودن شکم به کارگري 
دستمزدي محکوم نموده و از طرف دیگر نیز بخش بزرگي از آن را به ارتش بیکاران تبدیل مي نماید. بردگِي دستمزد نازل 
و ارتش بزرگ بیکاران از نتایج طبیعي سود بیشینه، دولت ـ ملت و اندوستریالیسم مي باشند. ایجاد و برقراري این سه عنصر 
اساسي از طرف مدرنیته ي کاپیتالیستي تنها از طریق از میان برداشتن آزادي موجود بر روي حیات اقتصادي موجود در 
جامعه و محکوم نمودن جامعه به بردگي دستمزدي، تبدیل نمودن بخش بزرگي از آنان به ارتش بیکاران و محکوم نمودن 
زنان به بردگي کم دستمزدـ بي دستمزد زنان تحقق مي یابد. عموما علوم اجتماعي و بویژه علم اقتصاد سیاسِي کاپیتالیسم، 
متولوژي هایي هستند که در جهت رؤیت ناپذیر نمودن این حقایق و تحریف آن ها  وضع گشته اند، باید به هیچ وجه به 

اینان اعتماد نکرده و چهره ي دروني شان را نیز شناخت.
   کوردستان و جامعه ي کورد، شاید هم یکي از نادرترین نمونه هاي مشاهده شده در جهان است که در آن مدرنیته ي 
بر  تا سطح نسل کشي فرهنگي پیش مي رودـ  نظام غارتگري ـ که  برقراري  از طریق  را  اساسي  کاپیتالیستي سه عنصر 
روي حیات اقتصادي برقرار نموده و زنان و مرداِن داراي حداقلي ترین دستمزد را به ارتش بیکاران تبدیل نموده است. 
دولت ـ ملت هاي حاکم تالش به خرج داده اند تا کوردستان را از طریق جنگ یکطرفه ي نسل کشي فرهنگي سرپوشیده و 
مستمر از حالت میهن خارج سازند. تاریخ دویست ساله ي اخیر در واقع تاریخ خارج ساختن از حالت میهن بر این اساس 
و ذوب نمودن در درون اصطالح »یک وطن« دولت ـ ملت هاي حاکم بر آن مي باشد. این تاریخ براي جامعه ي کورد نیز 
تاریخي است که در آن با آسیمیالسیون روبرو گردانده شده، دچار قتل عام ها شد، در آن بیکار ایجاد شده و افراد داراي 
حداقل ترین دستمزد مي باشند و بدین جهت نیز آزادي موجود بر روي حیات اقتصادي از دستش گرفته شده و در نتیجه ي 
آن فروپاشیده و ابژه اي گشته و از خوْدبودنش خارج گشته است. جامعه ي کورد، همگام با افزوده شدن سه عنصر اساسي 
مدرنیته ي کاپیتالیستي)غارت سود بیشینه، ظلم دولت ـ ملت، تخریبات اندوستریالیسم از طریق تکنولوژي( بر فتح، اشغال، 
نسل کشي  یک  به  روبرو گشت،  آن  با  تاریخ  در طول  کورد  جامعه ي  که  آسیمیالسیوني  و  استعمارگري  غارت،  استیال، 
فرهنگي دچار گشته و بدین ترتیب به حالت جامعه اي درآمد که از صیانت از خویش نیز مي هراسد. جامعه اي است که 
حاکمیت و ترجیح آزاد خویش بر روي اقتصادش )اولین اقتصادي که در تاریخ ایجاد گشته و انسانیت را تغذیه نموده است( 
را از دست داده و تماما تحت کنترل هیوالي سه پایه ي مدرن عناصر بیگانه و مزدور درآمده است. حتي کار کردنش در 
ازاي سیري شکم )همانند ماهي اي که به قالب گرفتار آمده( نیز نشان مي دهد جامعه اي است که مورد هدف نسل کشي 
واقع گردیده است. جامعه اي است که در آن زناِن موجد اقتصاد تماما بیکار بوده و به چنان روزي درآورده شده اند که 
بي ارزش ترین نیروي کار محسوب مي گردند. جامعه اي است که مردانش به اصطالح جهت امرار معاش خانواده، به اطراف و 
اکناف جهان پراکنده شده اند. جامعه اي است که در آن انسان هایش بر سر یک مرغ و یک وجب زمین همدیگر را مي کشند. 
آشکار است که این جامعه، جامعه اي است که  از صورت جامعه خارج گشته، فروپاشانده شده و زوال بخشیده شده است.

فروپاشاندن یک  اقتصادي، وحشیانه ترین روش منحط کردن،  اشغال  اشغال مي باشد.  اقتصادي، خطرناک ترین  اشغال     
با  بر آن،  از فشار و ظلم دولت ـ ملت حاکم  بیشتر  تنفس جامعه ي کرد،  بدان مي باشد. مجال  زوال بخشیدن  و  جامعه 
تصرف ابزار اقتصادي آن و تحت کنترل قرار دادن حیات اقتصادي از آن گرفته شده است. یک جامعه پس از اینکه کنترل 
خویش بر ابزار تولید و بازار را از دست داد، ممکن نیست بتواند حیات خویش را آزادانه ادامه دهد. کوردها نه تنها به میزان 
بزرگي کنترل خویش بر ابزارها و مناسبات تولید از دست دادند، بلکه کنترل تولید، مصرف و بازرگاني نیز از دست شان 
نفي هویت خویش،  پایه ي  بر  ملت هاي حاکم  دولت ـ  به  وابسته گشتن شان  تناسب  به  عبارت صحیح تر،  به  گرفته شد. 
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توانستند از اموال و دارایي هاي خویش استفاده نموده و در تجارت و صنعت ایفاي نقش نمایند. اسارت اقتصادي، به 
مؤثرترین ابزار نفي گرایي هویت و محرومیت از آزادي در آورده شد. بویژه تأسیسات بهره برداري اي که دولت ها بصورت 
یکطرفه  بر روي آب هاي جاري و منابع نفت خام راه اندازي کردند، هم موجودیت میراث هاي تاریخي و به همان میزان 

از  بعد  که  اقتصادي  استعمارگري  برد.  بین  از  را  حاصلخیز  اراضي  نیز 
استعمارگري سیاسي و فرهنگي هرچه بیشتر تعمیق داده شد، آخرین 
ضربه ي مرگباري بود که وارد آورده شد. در نتیجه به وضعیتي کنوني 

رسیدیم: »یا از حالت جامعه خارج شو و یا بمیر!«
متوقف  را  وحشیانه  اقدامات  این  هم  دموکراتیک  ملت  اقتصادي  نظام 
مي آید.  اقتصاد  بر  جامعه  نظارت  مجدد  برقراري  پي  در  هم  و  نموده 
خودمدیریتي اقتصادي، حداقلي ترین سازشي است که بین دولت ـ ملت 
و ملت دموکراتیک مي توان بدان رسید؛ سازش و یا راه حلي نازل تر از آن 
به معني تسلیمیت و »نابود شدن« مي باشد. سوق دادن خودمدیریتي 
اقتصادي به استقالل به معني تشکیل دولت ـ  ملتي متقابل مي آید که آن 
نیز نتیجتا تسلیم گشتن در برابر مدرنیته ي کاپیتالیستي مي باشد. در 
مضمون خودمدیریتي اقتصادي نه کاپیتالیسم خصوصي و نه کاپیتالیسم 
مثابه  به  را  اقتصاد کموني  و  اکولوژیک  است. صنعت  کار  بنیاد  دولتي 
شکل بازتاب دموکراسي بر اقتصاد اساس کار قرار مي دهد. محدوده اي 

که براي صنعت، ترقي، تکنولوژي، تأسیسات بهره برداري و مالکیت در نظر گرفته شده، محدوده ي حفظ حالت جامعه ي 
اکولوژیک و دموکراتیک مي باشد. در خودمدیریتي اقتصادي، جایي براي صنعت، تکنولوژي، ترقي، مالکیت و سکونت 
شهر ـ روستایِي نافي اکولوژي و مغایر با جامعه ي دموکراتیک وجود ندارد. اقتصاد را نمي توان همچون عرصه اي به حال 
خویش رها نمود که سود و اندوخته ي سرمایه در آن کسب مي گردد. خودمدیریتي اقتصادي، مدلي است که در آن 
سود و اندوخته ي سرمایه به سطح حداقلي مي رسد. بازار، تجارت، تنوع محصولي، رقابت و بازدهي را رد نمي نماید اما 
حاکمیت سود و اندوخته ي سرمایه بر روي آن را نیز نمي پذیرد. نظام مالي و فینانس به تناسبي برقرار مي شوند که 
به بازدهي اقتصادي و ساز و کار آن خدمت نمایند. کسب پول از طریق پول را بي زحمت ترین شکل استثمار محسوب 
مي نماید که در نظام خودمدیریتي اقتصادي نیز این شکل از استثمار جایگاهي نخواهد یافت. خودمدیریتي اقتصادِي 
ملت دموکراتیک، کار را نه همچون یک بیگاري بلکه همچون یک عمل آزاد شدن ارزیابي مي نماید. پرنسیب آن »کار 
کردن، آزادي است« مي باشد. درک کار کردن همچون زحمت و بیگاري ناشي از بیگانه شدن با نتایج دسترنج مي باشد. 
هنگامي که نتایج دسترنج در خدمت هویت ذاتي و آزادي فرد قرار مي گیرند، این عملي مي شود که با کمال میل و 

خوشبختي متقبل مي گردد.
   آن نوع از فعالیت اقتصادي  که به استثمار جایي نمي دهد، در تمامي جوامع و بویژه در جامعه ي نئولیتیک با حال 
و هوایي عید مانند همچون جشن از آن استقبال صورت مي گرفته است. خودمدیریتي ملت دموکراتیک، نظامي است 
که شوق مذکور مجددا در آن صورت مي گیرد. سدهایي که بر روي آب هاي جاري کردستان احداث شده اند، راهگشاي 
یک قتل عام تاریخي و مصیبت اکولوژیک گشته اند. به هیچ سدي که بدون توجه به اکولوژي، زمین هاي حاصلخیز و 
تاریخ طرح مي شود، اجازه ي احداث داده نشده؛ حتي اجازه نخواهند داشت به هنگامي که عمر نمونه هاي احداث شده 
به پایان رسید، به جایشان نمونه هاي جدید ساخته شوند؛ در صورت امکان بصورت زودهنگام از میان برداشته خواهد 
شد. با یک روحیه ي بسیج عمومي کامل در برابر فرسایش خاک و جنگل زدایي مي ایستد که بزرگ ترین دشمن جامعه 
و جانداران است. حفظ زمین ها و توسعه ي جنگلي در محیط زیست را بعنوان مقدس ترین نوع دسترنج اعالم مي کند؛ 
فعالیت هایي که به تنهایي در این دو حوزه صورت بگیرند کافي است تا بیکاري را صدها سال از میان بردارد. همانگونه 
که مقدس ترین حوزه ي فعالیتي براي سود و انباشت سرمایه در دولت ـ ملت حوزه اي است که بیشترین سود را در پي 
داشته باشد، در فرم ملت دموکراتیک نیز حوزه ي زمین و جنگلي که در طول تاریخ جامعه را حیات بخشیده است، 



موجودیت  مي تواند  اجتماعي  حیات  اندوستریالیسم،  و  کاپیتالیسم  وجود  بدون  مي باشند.  کاري  حوزه هاي  مقدس ترین 
خویش را استمرار بخشد؛ اما بدون وجود زمین و جنگل نیز حیات اجتماعي قابل تداوم نیست. بالذاته در بنیان بیکاري، 
دور گردانده شدن از خاک، روستا و جنگل از طرف کاپیتالیسم وجود دارد. نیروي کار ارزان و انبار بیکاران جهت سود 
بیشینه ي کاپیتالیسم همیشه الزمه بوده و پدیده اي است که عمدا و به اجبار ایجاد گردیده است. بازگشت مجدد بسوي 
خاک و توسعه ي جنگلي و خالصه به حیات اکولوژیک، نه تنها بیکاري را از میان برخواهد داشت؛ بلکه سبب رهایي از 
جامعه ي سرطاني شهري نیز مي شود؛ بدین ترتیب شهر را نیز نجات مي دهد. شهري که غده وار بزرگ مي شود، یک بیماري 
سرطاني است. بالذاته سرطان هاي شخصي نیز همانند بسیاري از بیماري هاي دیگر محصول این حیات شهري مي باشند. 
بنابراین بازگشت به خاک، فعالیت هاي جنگلي و زراعت اکولوژیک و امور تأمین غذا نه تنها چاره ي اساسي بیکاري است 
بلکه پادزهر تمامي بیماري هاي مدرنیته و شهر نیز مي باشد. اقتصاد کموني خودمدیریتي دموکراتیک را نباید با کاپیتالیسم 
نوعي  از  ندارد.  تشابهي  نیز  نمودن  جمعي  جهت  در  رئال  سوسیالیسم  تالش هاي  به  دانست.  همسان  دولتي  اقتصاد  و 
واحدهاي اقتصادي سخن مي گوییم که بیشترین همخواني را 
با طبیعت انسان و محیط زیست دارند. در شیوه ي حیات کمون 
جایي براي بیگاري و فعالیت و کاري وجود ندارد که آزادي ببار 
نیاورد. از منبع و مدل ذاتي حیاتي بحث مي نماییم که جامعه 
آن  طریق  از  را  خویش  و  داده  قرار  کار  بنیاد  تاریخ  طول  در 
موجودیت بخشیده و مقدس محسوب نموده و با شور و شوق 
از آن استقبال نموده است. هر جا که بازدهي، برکت و شور و 

شعف وجود داشته باشد، در آنجا اقتصاد کموني وجود دارد.
KCK به مثابه ستون فقرات ملت دموکراتیک، خودمدیریتي 
اندازه ي خوددفاعي آن مهم دیده و بنیاد کار قرار مي دهد. همانگونه که جامعه  اقتصادي و اقتصاد کمون را حداقل به 
بدون خوددفاعي قادر به تداوم موجودیت خویش نخواهد بود، بدون وجود خودمدیریتي دموکراتیک و اتکا بر حفظ زمین، 

توسعه ي جنگلي و اکولوژي و کمون نیز تغذیه ي جامعه و بنابراین تداوم موجودیتش نیز نمي تواند میسر گردد.
   یک بستر قانوني نیز براي خودمدیریتي اقتصادي الزم مي باشد. تک سطحي بودن و مرکزیت گرایي موجود در قوانین 
دولت ـ ملت حاکم، تحت نام اتحاد حقوقي در مقابل خالقیت اقتصادي، اکولوژي و رقابت ممانعت ایجاد مي نماید. بجاي 
این نگرش حقوقي که ماهیتا بر استثمارگري اقتصادي اتکا دارد، نیاز شدیدي به نوعي از اقتصاد بومي و سازوکار اتونوم 
آن نیاز وجود دارد که به اقتصاد ملي و هماهنگي کردن توجه داشته باشد. نوعي حقوق اقتصادي الزم است که پدیده ي 
بازار ملي را نفي نکرده اما دینامیزم هاي بازار بومي را نیز مدنظر قرار مي دهد. نظام حقوقي تک مرکزي، بزرگ ترین فاکتور 

محافظه کاري مي باشد؛ تماما داراي توجیهات سیاسي بوده و فاقد هرگونه منطق اقتصادي مي باشد.
   باید یک موقعیت قانوني براي خودمدیریتي اقتصادي نیز در بُعد اقتصادي رهیافت حل ملت دموکراتیک مسئله ي ملي 
بود. میزان  نخواهد  تداوم  قابل   KCK نظام  اقتصادي،  زیرساخت  بدون وجود  باشد. آشکار است که  کورد وجود داشته 
مصداق داشتن حقوق بومي در حوزه هاي اقتصادي ـ که از نزدیک به موجودیت و آزادي جامعه ي کرد مرتبط مي باشندـ 
و  زیرزمیني  منابع  از  بهره برداري  جاري،  آب هاي  شرکت،  حجم  مالکیت،  تنظیم  نظیر  موضوعاتي  در  مي باشد.  حیاتي 
روزمینِي منابع، شرایط بازار، نظام بانکي، ساختار بودجه ي مدیریت هاي دموکراتیک بومي، مالیات و مواردي مشابه، قوانین 

اقتصادي بومي اساس کار مي باشند. مي توان بین قوانین اقتصادي ملي و قوانین اقتصادي بومي همخواني ایجاد نمود.
   مدیریت اقتصادي KCK اهمیت بزرگي دارد. جامعه اي که بنیان اقتصادي آن دچار ورشکستي گردانده شده، قابلیت 
حیات نخواهد داشت. استقالل کامل اقتصادي، یک اتوپیاي اقتصادي است که هیچگاه قابل تحقق نخواهد بود، زیرا ما 
در یک عصر اقتصادي هستیم که بر پایه ي فایده رساني متقابل مي باشد، اما اتونومي داخلي آن نیز وسیع است. در عصر 
سرمایه ي مالي جهاني آشکار شده است که مدرنیته ي کاپیتالیستي چه نظام بي لزومي است که انسانیت را تهدید نموده و 
غیرقابل تداوم مي باشد. در برابر این امر، مدرنیته ي دموکراتیِک متکي بر واحدهاي دموکراتیک ملي باید بعنوان یک نظام 

آلترناتیو جهت رهایي از بحران هاي اقتصادي، بیکاري و گرسنگي درک شود.
ایدئولوژیک
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تحقيقی در باب  پروژه ي خودمدیریتي دموكراتيك و    زوایای آن

پنج هزار سال است که نظام تمدن مرکزي تمامي مسایل اجتماعي را که از ریشه هاي تاریخي برخوردار مي باشند، روي 
هم انباشته و با تلنبارکردن، آن ها را به صورت گره ي کوری برای جامعه ی انسانی درآورده است.

در طول تاریخ، مسایلي همواره گریبانگیر نظام اجتماعی گشته که جامعه با سؤاالتی نظیر این که این مسائل چگونه و 
از کجا سرچشمه گرفته اند، روبه  رو مانده که امروزه نیز همچنان تداوم دارد. پس می توان گفت مسایلی که از قدیم تاکنون 
جهان را با تهدید مواجه کرده، از ریشه ی تاریخی برخوردار می باشند. انباشته شدن تمامي مسایل تاریخي نظیر توطئه ، 
دسیسه، دروغ، خیانت و همه ي مسائل دیگری که امروزه با نرم های جدید و تازه تری در برابرمان ظاهر مي گردند، تابلوي 
ترسیم گشته ي تضاد و چالش ها ی دیرینه و نوین را در اذهان مان تکمیل  و شفاف تر مي سازد. به میزاني که این مسایل 
از جوانب تاریخي و ساختاری برخوردار مي باشند به همان میزان نیز داراي جوانبی روزانه و ویژگی های منحصر به خود 
هستند. از این نقطه نظر باید گفت: الزامی ست که جهت گذار از این مسایل دست به دست هم داده و با ژرفایافتن در بینش 
جنبش آزادي خواهي خلق کورد به نقطه ي برون رفتي برسیم. زیرا پتانسیلي که از ریشه مادر ـ زن سرچشمه می گیرد برآن 
است تا باری دیگر جهت تعالی یافتن فکر، فلسفه، علم، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت و... زنده نمودن ارزش های موجود 
در بطن موارد ذکر شده بپردازد. بنابراین با در نظر گرفتن همه ی جوانب مسئله ساز این تاریخ رهیافتی دموکراتیک الزامی 
می باشد. همچنین تشخیص  صحیح مسئله می تواند درمانی درست را نیز در بر داشته باشد. چنانکه پیشبرد بعد فکري ـ 
تئوري آن همراه با مبنا قراردادن بعد عملی  و گسترش سازماندهي و عملیات های دموکراتیک بر سرعت اجرایی شدن نظام 
مزبور خواهد افزود. امروزه وجود بینشی دموکراتیک موجب دستاوردهای مبارزاتی بسیاری در سطح  کوردستان شده است. 
خلق مان در طي سي و پنج سال مبارزه ی آزادی خواهی خویش  توانست راه گذار از مسائل موجود را بیابد. در این راستا 
می توان گفت که دستاوردهای جنبش آزادي خواهي زنان کوردستانی نیز گویای واقعیت مذکوراند. البته جای دارد به این 
مورد مهم اشاره نماییم که دستاوردهای موجود تنها محدود به کوردستان نمانده زیرا زنان کورد امروزه پیشاهنگ انقالبی 
بزرگ در سطح منطقه و جهان  هستند. به طور خالصه مي توان گفت؛ در طول تاریخ چنین فرصت هایي همیشه و در همه 
جا رخ نمی دهند. امروزه مبارزه ي آزادي خواهي خلق مان به سطح واالی آگاهي، سازماندهی یافتن و وحدت ملي  دست 
یافته، این واقعیت با آنکه با مشقت و رنج هاي وصف ناشدني و فوق العاده تا امروز آمده، ولي علي رغم همه ي این موارد داراي 
نیروي جایگزین و ابتکار عملي ست که در هر صورت قادر است راه برون رفت را بیابد. به طور کل در همه ی عرصه ها دارای 
بینشی ست که راه را بر خودمدیریتي، دموکراسي و آزادی می گشاید. همچنین از نیرو و قابلیت انعطاف پذیری فوق العاده ای 
جهت یافتن روش هاي متنوع مبارزه برخوردار می باشد. حتي در این راستا اکثر فعالیت ها نیز با موفقیت به نتیجه رسیده  

و دستاوردهاي مهمي را هم در خود پرورانده است. 
تغییر و تکامل جامعه بستگي به فاکتورهایي تأثیرگذار و تعیین کننده اي نظیر زمان و مکان دارد. در این معنا مزوپوتامیا 
از تراکم تاریخي ـ اجتماعي، ویژگي و پتانسیل هاي فوق العاده اي برخوردار و همه را نیز در بطن خویش مي پروراند. پس 
مي توان از میراث تاریخي عظیم، تجارب و آزمون هاي بشري و حیات مشترک، دیرینه و آزاد خلق ها در کنار هم بحث به 
میان آورد. بنابراین جنبه ي چاره یابي  مسئله، باید متناسب با محتواي آن باشد. در اصل این نیز بیانگر نیرو، ویژگي هاي 
منحصر به فرد و مشقت هایي خواهد بود که با آن مواجه خواهیم شد. مرحله اي که ما اکنون در آن بسر مي بریم از کاراکتري 
جهان شمول، بر محوریت زمان مدید جهت بازسازي و چاره یابي مسئله برخوردار است. آغاز مرحله ي نوین در این مقطع 
زماني سرنوشت ساز بیانگر جوهره و دستاوردهایي است که جنبش رهایي بخش  خلق مان در طول مبارزات آزادي خواهي 
خویش بدان ها دست یافته است. دست یابي به ارزش هایي است که بر مبناي پارادایم نوین رهبر آپو که تغییر و تحول را 

باور دارد و زمینه اي است که با روش هاي سازنده ، چاره یاب و دموکراتیک به حل مسایل تاریخي ـ اجتماعي می پردازد.
آغاز مرحله ي چهارم نیز جهشي ست که تمامي تغییر و تحوالت را در بطن خود مي پروراند؛ از ویژگي هاي بنیادین 
و مدل آلترناتیو دموکراتیک و آزاد برخوردار بوده و در راستاي حیاتي نمودن آنها تالش و کوشش مي نماید. به گفتماني 
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دیگر، دارای ساختاري خارج از چارچوب ساختاری نظام دولتی است. البته با این تفاوت که سازش و دیالوگ با دولت را رد 
نمی نماید. اما همواره سازماندهی نمودن خلق را و بسط و گسترش داده و نظام خودمدیریتی دموکراتیک را شالوده قرار داده و 
جهت نیل به اهداف اساسی می کوشد. چراکه پروژه ي خودمدیریتي دموکراتیک از چنین معناي استراتژیکي برخوردار مي باشد.

باید نیک به این حقیقت پي برد که جوامع چگونه از هویت طبیعي، اخالقي و سیاسي  خویش بیگانه گشته است. جهت 
این  واشکافي  به  که  هنگامي  زیرا  دهیم.  قرار  واکاوی  مورد  را  نظر  مد  مسئله   است سرچشمه ی  الزم  ابتدا  چاره  راه  یافتن 
مسئله می پردازیم درمي یابیم که ریشه ي همه ی این مسائل از کجا سرچشمه گرفته و راه گذار از آن مستلزم چه تالش و 
مبارزه ای ست. پرسشي که در اینجا مطرح مي گردد این است که چرا سرشت و موجودیت  اجتماع تا این حد بحران زا و مشکل زا 
گردیده؟ یا اینکه چرا نمي توان تعریف صحیح و به جایي از آن را ارائه داد؟ از همه  مهم تر جامعه و تاریخ منحرف گشته چگونه 
باید این روند را طی کرده و به سیر واقعی و هویت اساسی خویش بپردازند؟ رهبر آپو در دفاعیه ي آزموني در باب جامعه  
شناسي آزادي، درباره ي مسئله ي سرشت و شیوه ي ساده ي جامعه چنین مي گوید : »به نظر من بایستي درانداختن جامعه به 
ورطه ي خودباختگي را به عنوان معضل اساسي مطرح نمود. در اینجا نخستین مورد، وجود ارزش هایي است که جامعه را تعیین 
مي گردانند، اقدام به برساخت موجودیت اجتماعي مي کنند و آن را طرح ریزي و مجسم مي نمایند. از موردي سخن مي گویم که 
آن را خوِد موجودیت مي نامیم. دوم اینکه از رویدادهایي بحث مي نمایم که این »خوْدهستي« و موجودیت را دچار خودباختگي 
مي سازند و بنیان هاي موجودیت را از میان برمي دارند. اگر این دو مورد به گونه اي مختلط وجود داشته باشند، بدان معناست 
که معضل اجتماعي وجود دارد و]حتي معضلي[ بزرگ مي باشد. بنابراین اگر در دوران زندگي ِکالني، یک دوره ي یخبندان 
تمامي کالن ها را از میان برمي داشت، نمي توانستیم این را معضل بنامیم. زیرا بالیاي طبیعي خارج از اراده ي ما هستند. براي 
اینکه معضل محسوب گردد، باید]آن آفت[ به دست انسان پدید آید. حتي مشکل اکولوژیک نیز تنها هنگامي که به دست انسان 
شکل گرفت، به عنوان معضل تعریف گشت. بنابراین نسبت دادن معضل اجتماعي به نیروهایي که جامعه را از بنیان برانداخته و 

فرومي پاشند، ما را به سوي تعریف صحیحي رهنمون خواهد ساخت.«
پیدایش موجودیت  اجتماعي بر پایه ی ذهنیت قدرت گرایي ـ دولت ـ طبقه و مردساالر نبوده است. در اوایل تکامل و حتی 
مدت ها بعد نیز از چنین ذهنیتی اثری نبوده است. بینش  ها و تعاریفي نظیر دولت  جامعه است، دولت نماینده ي اراده ي برتر 
جامعه بوده و باید روابط جامعه و دولت بر پایه ي دو طبقه ي فرادست و فرودست باشد از سوی ذهنیت قدرت گرا به اذهان 
تزریق می شده و با آغشته ساختن آن به ادبیاتي  چاپلوسانه در تالش تکیه زدن به اریکه ی قدرت بودند. سعی کردند به هر 
کس بقوالنند که دولت خدای روی زمین است که هنوز هم برخی از دول از بکارگیری چنین مقوله ای ابایی ندارند. ذهنیت 
قدرت گراي ـ مردساالر با پیش تعریف هایی بسان دولت سایه ي هبوط یافته ي خدا بر زمین است سعی نمود چهره ی مقدسی 
برای خویش بسازد و با در پیش گرفتن راهکارهای جنگ ویژه به فتح اذهان بپردازد. تحت این نقاب مقدس به جنگ های 
خونین دامن زد،  نسل کشی فرهنگی و فیزیکی را بسط داد،  جزم گرایی و دانش گریزی را برجسته ساخت و به ارتقاء دادن 
جایگاه خویش تا آسمان ها مبادرت ورزید. بدین گونه ذهنیت قدرت گراي حاکم خود را مبني بر سیاست نفی و انکار پایه ریزي 
نمود. در حالي که جامعه از چنان قابلیت، نیروي فکري، اجتماعي، سیاسي و فرهنگي اي برخوردار است که به آساني با همه ي 
تنوعات و تمایزات موجود در ساختار خویش و بدون هیچ کم و کاستي اي جریان پرخروش حیات را تداوم  می بخشد. تمامي 
امور کاری و فعالیت هاي داخلي و خارجي خویش را تعیین و به مدیریت آن می پردازد. سطح گفتگو و مشورت را گسترش داده 
و عرصه ی عمل را هموار  می سازد. همچنین در راستاي حفظ موجودیت اجتماعي، اخالقي و سیاسي خود بي وقفه از مبارزه ي 
آزادي خواهي و جهت دست یابي به آن از هیچ گونه تالش و کوششي دریغ نمی ورزد. از جوانبي مانند پروراندن تفاوت و تمایزات 
گوناگوني در بطن خویش برخوردار مي باشد. با بهرمندی از چنان درکی که همه ی این تنوعات را در پیرامون خود جمع کرده 
و بستر سازشی دموکراتیک را بدون برتریت دادن یکی بر دیگری فراهم سازد. اراده و احترام متقابل را بسط داده و به تعمیق 
روابطی راستین و صادقانه بسنده می کند. تحت لوای نظام کنفدرالیسم دموکراتیک به سازماندهي نظام خودمدیریتي خود 
پرداخته و بدان دست می یابد. زبان ، فرهنگ ، اقوام ، نهادهاي اجتماعي، ادیان، اعتقادات و باورهاي گوناگون با برخورداربودن از 
ویژگي هاي متفاوت و متمایز خویش مي توانند در نظام خودمدیریتي دموکراتیک بدون وجود هیچ موانعي در کنار هم زندگي 
کنند. نظام کنفدرالیسم با ساختار منعطف و دموکراتیک خویش تا سده هاي اخیر نیز ساختارهاي بسیاري نظیر امپراتوري را 
که از ذهنیت و ساختار قاطع مرکزگرایي برخوردار نبوده اند را در بطن خود پرورانده است. این در حالي ست که نظام مدرنیته ي 
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کاپیتالیستي با در پیش گرفتن مدل هاي کوچکي مانند دولت ـ ملت و بسط آن در جوامع به امتیازدهی خلقی بر خلق 
دیگر اتکا کرد و چهره ای مشروع به آن بخشید. در واقع بدین گونه شکافی بس عظیم میان خلق ها ایجاد کرد. به عبارتي 
دیگر با هموژن سازي ساختارهاي هویتي، سیاسي و فرهنگي آنها ذهنیت نژادپرستي و ملیت  گرایي را ترویج و خلق ها را 

به دشمنی علیه یکدیگر تشویق نمود. 
یکدیگر  بین  در  انکار هویت  نظیر  تنش هایي  و  آنها هرگز چالش   و ساختار ذهنیتي  پیدایش جوامع  بدو  در  اساساً 
صورت نگرفته است. همچنین هیچ کدام از خلق ها هویت و موجودیت خویش را بر سایر خلق ها برتري نداده اند. بالعکس 
خلق ها همچنان به جستجوی روش هایی پرداخته اند که تا از طریق آن بهتر بتوانند به شیوه اي مشترک، برابر و آزاد در 
کنار هم به حیات مشترک شان ادامه دهند. سیستم خودمدیریتی دموکراتیک تنها به سازماندهی خلق ها نمی پردازد بلکه 
با وجود خصلت هاي  تا به امروز  اراده ی سیاسی خلق ها را فراهم می سازد. به گفته ای دیگر جوامع  بستری جهت بیان 
مختص به خویش همچون تفاوتمندي ها و تمایزات گوناگون و متنوع خویش توانسته اند در کنار هم به شیوه اي کنفدرال 

هم  کنار  در  خویش  موجودیت  و  مشترک  حیات  حفظ  جهت  دموکراتیک،  و 
دولتی  ساختاری  نه  جامعه،  که  گفت  مي توان  بپردازند.  مبارزه  و  مقاومت  به 
بنیان  از  تاریخ  برخوردار می باشد. خلق ها در طول  دولتي  نرم هاي  از  نه  و  بوده 
کنفدراسیون هاي عشیره اي، شوراي شهرها و شهرهاي مستقل، کنفدراسیون هاي 
شهري، سازماندهي  کمون ـ مجلس، گرفته تا سازماندهي طریقت هاي گوناگون و 
بي شمار، به شیوه اي برابر و کلکتیو جهت برقراري نظام دموکراتیک و جامعه اي 
دولت ـ قدرت گرا  نظام  اما  داده اند.  قرار  مبنا  را  مشترک  واحدهاي  تشکیل  آزاد، 
و  مادي  ارزش های  نمودن  بی محتوا  با  کرده  سعی  امروزه  به  تا  تاریخ  طول  در 
تحمیل  جامعه  دموکراتیک  مدل  بر  را  ملت،  دولت ـ  نظیر  مدلي  جوامع  معنوي 
کند. مدلی که در بطن خود انحصارطلبي و نژادپرستی را می پروراند و هر لحظه 
شعار یک زبان، یک ملت، یک پرچم، یک خلق، یک رنگ و یک و... را سر می دهد. 
مدل  ندارد.  مرکزیت گرا  ساختار  با  همخواني اي  هیچ   جامعه  بافت  که  حالي  در 

دولت ـ ملت، تمامي عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي ـ هنري، اجتماعي و سیاسي را که جامعه از طریق آن ها به سازماندهي 
خویش مي پردازد، مورد اشغال، استعمار و اسثتمار قرار داده است. همچنین با به انحصار درآوردن این عرصه ها، جامعه را 
از خودبیگانه نموده، از ارزش هاي مادي و معنوي اش دور گردانیده و فاقد اراده ساخته است. بدون شک چنین جوامعی 
از نیروي پولیتک ـ اخالقي خود دور گشته و از همه مهم تر اگر از نیروي دفاع ذاتي نیز برخوردار نباشند از هیچ آسیبی 
مصون نخواهند بود. بسان یک رمه  ی فاقد چوپان در رکاب ذهنیت قدرت گرا قرار می گیرند. به عبارتي دیگر مبدل به 
جامعه اي ابژه و فاقد فکر و اندیشه می گردند. بدون شک چنین جامعه اي هرگز قادر به حل مسائل و معضالت داخلي خود 
و رویارو گشتن با تهاجمات خارجي نخواهد بود. در این صورت دولت ـ ملت نه تنها با در پیش گرفتن تهاجمات فاشیستي 
خود علیه جامعه از پاي نخواهد ایستاد بلکه آن را یکدست می کند. به دگر گفتمان جامعه را به سوي ذهنیت یک دین، 
یک زبان، یک پرچم، فاقد نیروي پولتیک ـ اخالقي که همانا ایدئولوژي فاشسیتي ست سوق خواهد داد. بدین گونه مدلي 
ترویج مي  یابد که مورد سیاست هاي نسل کشي فرهنگي، سیاسي و اقتصادي قرار گرفته و توان دفاع از ارزش هاي مادي و 

معنوي خویش را از دست می دهد. 
در فوق به ریشه یابي تاریخي مسائل اجتماعي، روند تاریخي و نهادینه گشتن امروزي آنها پرداختیم. همان  طور که 
در سال هاي 3500-4000 ق.م نخستین قیام و خیزش هاي دموکراتیک جنبش هاي اجتماعي، مقاومت گران فرهنگي ـ 
قبیله اي و نیروهاي دفاع ذاتي علیه نظام مدرنیته ي سومریان در شهر اوروک و دولت شهرهاي الگش صورت گرفت، امروزه 
و با گذشت هزاران سال همان مبارزه علیه نیروهاي ابرقدرت جهاني در حال جریان است. نقاطي که نظام مدرنیته ي 
کاپیتالیستي را از نظام سومریان متمایز مي سازد، نهادینه گشتن ذهنیت و نظامي ست که با بکارگیري روش هاي مختلف، 
پدیده هاي قدرت گرایي، جنگ و خونریزي، استعمار و استثمار مشروعیت بخشیده است. مقاومتي که داراي پیشینه ي 
تاریخي کهن بوده و تاکنون نیز در حال جریان مي باشد، بیانگر مبارز ه اي ست که در راستاي صیانت از تاریخ، موجودیت و 
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فرهنگ اجتماعي خویش، جهت احیاءنمودن و تداوم بخشیدن بدان مي باشد. به گفتماني دگر مي توان گفت که تاریخ، سرشار 
از مقاومت مبارزانی ست که جهت صیانت از سرشت جامعه اخالقی و سیاسی کوشیده اند. یعني قیامي ست علیه روي گرداندن 
از جوهره ي ذاتي و اجتماعي خویش و سیاست ازخودبیگانه ساختن فرهنگ ها. به دگر عبارت تاریخ اجتماعي با موجودیت یافتن 
خودمدیریتي  پروژه ي  پایه هاي  اساسي ترین  از  مقاومت  و  مبارزه  مقوله هاي  مبنا  براین  است.  یافته  تعریف  مقاومت،  الگوي 
دموکراتیک مي باشند. همچنین جهت بنیان نمودن این سیستم باید جوانب تئوري ـ فلسفي، ذهنیتي، پولتیک و اخالقي را با 
جوانب ارتقاءسازماندهي ـ پیشبرد عملیات دموکراتیک؛ یکي گردانید. نظام خودمدیریتي دموکراتیک نظامي ست که ساختار 
بدني و فکري آن را با هم یکي گردانده و عملي مي سازد. همچنین دولت را در قبال دموکراسي هوشیار مي گرداند. به هنگام 
نظام  به عمل مي آورد.  از معیارهاي خویش صیانت  نقاط مشترک،  به  بر سر حل مسایل و رسیدن  با دولت  روابط  پیشبرد 
خودمدیریتي دموکراتیک، نظامی دولت نیست. بلکه پروژه اي ست با اتکاء بر نیروي ذاتي خویش که به حل مسایل اجتماعي 

مي پردازد.
نظام خودمدیریتي دموکراتیک، همان ساختار اجتماعي است. این نظام جهت تکامل یافتن همه ی ساختارهاي اجتماعي، 
و  گفتگو  و  بحث  به  آن  در  که  زمینه هایي  ایجاد  مسایل،  حل  جهت  منطقي  روش هاي  از  استفاده  با  آن ها،  حیاتي نمودن 
برآورده نمودن نیازها و حل مسایل و اتخاذ تصمیم در صورت لزوم بپردازد، می باشد. همه ي این راهکارها از جوانب پولتیک ـ 
اخالقي نظام مدرنیته ي دموکراتیک مي باشند. آگاهي و روشنگري دموکراتیک یکی دیگر از مهم ترین پایه هاي نظام خودمدیریتي 
دموکراتیک مي باشد. زیرا بنیان دموکراتیک همه ي ساختارهاي سازماني ـ  سیاسي ـ فرهنگي را مهم و ضروري مي بیند. همچنین 
باید این ساختارها به معناي واقعي خویش دست  یابند. در نظام خودمدیریتي دموکراتیک، هر یک از اعضا در قبال جامعه 
همچنین روند تغییر و تحول و چگونگي فراهم نمودن امکانات مادی و معنوی آن مسئول و مؤظف مي باشد. در صورتي که هر 
یک از اعضاي جامعه جهت حفظ نظام خودمدیریتي دموکراتیک در برابر دولت، خود را مسئول ببیند ولي در عین حال خود 
را در قبال ارزش ها و حفظ نظام داخلي مسئول نبیند؛ به نظامي بسته و قاطعانه دست خواهند یافت که همه ي تفاوتمندي و 

تمایزات سایر جوامع را منکر خواهد شد.
در این مورد رهبر آپو چنین مي گوید: »هر اجتماع، اتنیسیته، فرهنگ، جماعت دیني، جنبش روشنفکري، واحد اقتصادي 
و نظایر آن ها مي توانند به مثابه ي یک واحد سیاسي، خود را به شکلي اتونوم ساختاربندي نمایند. باید اصطالحي را که فدره و 
یا خودگرداني و سامانه ي ذاتي نامیده مي شود نیز در همین چارچوب و شمول ارزیابي کرد. هر سامانه ي ذاتي از]نوع[ بومي 
گرفته تا گلوبال، شانس تشکیل کنفدراسیون را داراست. بنیادي ترین عنصر بومي، حق بحث و تصمیم گیري آزادانه مي باشد. 
هر واحد]سامانه ي[ ذاتي و یا فدره به سبب اینکه شانس اجراي دموکراسي مستقیمي را داراست که تحت عنوان دموکراسي 
کسب  مستقیم  دموکراسي  اجرایِي  توان  از  را  خود  نیروي   تمام  مي باشد.  بي همتا  است،  شده  مفهوم پردازي  نیز  مشارکتي 
مي نماید. این توجیه وجود یک نقش بنیادین نیز مي باشد. به میزاني که دولت ـ ملت به  معناي نفي دموکراسي مستقیم است، 
کنفدرالیسم دموکراتیک به گونه اي بالعکس، شکلي است که به همان میزان پدیدآورنده ي دموکراسي مستقیم است و آن را به 

حالتي کارکردي درمي آورد«.
در این راستا براي اینکه بینش نظام ملت دموکراتیک به ساختار مستحکمي مبدل گردد و بسان گوشت و استخوان به هم 
تنیده شود، همچنین تمامي اعضاي بدن این ساختار تکمیل گردند؛ نخستین وظیفه ي تمامي گروه هاي اجتماعي، ساختارهاي 

اتنیکي و نرم هاي فرهنگي این است که به نگرش پولتیک ـ اخالقي دست یابند. 
در این معنا مي توان گفت که سیستم خودمدیریتي دموکراتیک همچنان که در برابر دولت استقاللیت خود را محفوظ 
و همزمان نیز روابط تمامي ساختار و قشرهاي اجتماعي را با یکدیگر در بستري دموکراتیک پرورانده و پیشبرد مي دهد. در 
سیستم خودمدیریتي دموکراتیک خلق ها مي توانند با اتکاء بر نگرش پولتیک ـ  اخالقي به سازماندهی و آگاهی و شناخت الزم 
جهت زندگی آزاد برسند. نظام خودمدیریتی دموکراتیک در واقع سیستمي ست که از طریق آن مي توان موجودیت  خویش را 
حفظ نموده و به ذهنیتي دموکراتیک دست یافت. پایه هاي فلسفي این نظام عبارتند از سیر تحول تاریخ گیتي و دیالکتیک 
موجودیت یافته. هنگامي که از این منظر و با اتکاء بر نیروي جامعه به تعریف مقوله ي آزادي مي پردازیم،  در واقع مي بینیم که 
به تعریف صحیح تري دست یافته ایم. در واقع در جایي که تفاوتمندي ها، تمایزات و تنوع موجود باشد در آنجا نیز سیر تحول 

آزادي خواهي همزمان با انعطاف هوشي همگون گردیده و در این جاست که اجتماعي بودن معنا مي یابد. 
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جامعه اي که با ذهنیت یک زبان، یک دین و یک پرچم مدیریت مي شود، جامعه اي پولتیک و اخالقي نیست. در این باره 
رهبر آپو در دفاعیات پنجم و آخر خویش چنین می گوید: »در عوض، جامعه ي دموکراتیک که صورت مدرنیته ي معاصر 
تفاوت ها برخوردار مي باشد. هر گروه  از گسترده ترین  نیز جامعه اي است که  جامعه ي اخالقي و سیاسي است، حقیقتاً 
اجتماعي بدون محکو م  گردیدن به فرهنگ و شهروند تک تیپي، مي تواند بر پایه ي تفاوت  مندي  هایي که پیرامون فرهنگ و 
هویت ذاتي خود شان پدید  مي  آیند، بزید. مي توان از تفاوت های هویتي گرفته تا تفاوت های سیاسي، پتانسیل  اجتماعات 
به ورطه ي هموژن شدگي]یا  افتادن  اجتماعات، دغدغه ي  از  فعال متحول ساخت. هیچ یک  به حیاتي  و  را مطرح کرد 
تک سنخ شدگي[ را ندارند. تک رنگي، به منزله ي کراهت، تنگنا و فقر تلقي مي گردد. اما تنوع و تفاوت مندی در بطن خویش 
غنا، خوش بیني و زیبایي را مي پروراند. برابري و آزادي، تحت این شرایط هرچه بیشتر تحقق  می پذیرد. تنها آزادي و 
برابرِي متکي بر تفاوت مندي  ها ارزشمند مي باشد. آزادي و مساواتي که به دست دولت ـ ملت ایجاد شده باشد، همچنان که 
در تمامي آزمون هاي صورت گرفته در جهان اثبات گردیده، تنها براي انحصارات است. آزادي ها و برابري هاي واقعي، از 
جانب انحصارهاي قدرت و سرمایه اعطا نمي شوند. ]آزادي و برابري راستین[، تنها با شیوه ي سیاست دموکراتیِک جامعه ي 

دموکراتیک قابل دست یابي اند و از طریق دفاع ذاتي قابل محافظت مي باشند«.
برخوردار  سیاسي  موقعیت  از  تنها  و  سیاسي  سازماندهي  اي  یا  و  سیستم  دموکراتیک صرف  خودمدیریتي  سیستم 
نمی باشد. بلکه بسیار فراتر از آن سیستمي ست که جامعه از طریق آن قادر به موجودیت یافتن مي گردد. این سیستم در 
قاره های دیگر جهان نیز تجربه گردیده و موجود مي باشد. البته تفاوت نظام خودمدیریتي دموکراتیکی که رهبر آپو ارائه 
داده با سایر نمونه هاي آن در این است که تنها به قوم و تبار و یا جغرافیایي محدود نیست. همچنین از نگرشي جهان شمول 
و همه جانبه ي علمي ـ اجتماعي، فلسفي ـ تئوري برخوردار می باشد. بدون شک نمي توان مسایل اجتماعي عصرمان را 
صرف با پیشبرد سیستم و سازماندهي هاي سیاسي حل نمود. بلکه با ایجاد تغییر و تحوالت ذهنیتي و ریشه یابي مسایلي 

که از تاریخی هزاران ساله سرچشمه می گیرند خواهیم توانست به سازماندهی  ای موفق اجتماعی دست یابیم.
نظام خودمدیریتی دموكراتيك

بی گمان آزادی جامعه  بدون آزادی زنان میسر نخواهد شد. لذا زنان در صورتی می توانند جهت تأسیس نظام کنفدرالیسم 
دموکراتیک گام های حیاتی بردارند که توانسته باشند نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و راه پیشرفت و تعمیم 
اراده ی ذاتی خود  با  توانست  نظام مذکور را هموار سازند. در جامعه ی  دموکراتیک هم زنان و هم کل جامعه خواهند 
در همه   ی امورهای کاری شرکت جسته و قابلیت تصمیم گیری را از خود نشان دهند. بدین  گونه به جای هموژن نمودن  
)یکدست سازی( جامعه، بستری برای اظهار عقیده، بیان و عملکردی آزاد را فراهم می آورد. با رعایت تفاوت مندی های 
موجود در جامعه زمینه ی سیاستی دموکراتیک را آماده می سازد. از یک نقطه نظر می توان آنرا بعنوان حوزه ای تعریف 
کرد که هر شهروندی با دست یافتن به هنر سیاست دموکراتیک، آزادی خویش را میسر و تضمین می نماید. چنانچه که 
می دانیم پایه های اساسی یک جامعه متشکل از اخالق و سیاست آن جامعه است. اخالق و سیاستی که شرایط مشارکت 
دموکراتیک و آزاد را برای هر فردی اعم از نژاد، مذهب و... را در جامعه فراهم می سازد. البته مشارکت زنان در همه ی امور 
اجتماعی  نیز امری ست الزامی. چنان که زنان با توسل به چنین ذهنیتی سعی در نهادینه نمودن حوزه های ویژه و مختص 
به زنان اعم از عرصه ی سیاسی،  فرهنگی،  اقتصادی،  حقوق،  اکولوژی،  اتیک، استاتیک و... دارند. چنانکه خواهند توانست 

بنیان نظام خودمدیریتی دموکراتیک را تضمین نموده و از طریق آن به آزادی خویش و جامعه دست  یابند.
بُعد سياسی

در حوزه ی خودمدیریتی دموکراتیک زنان با مبنا قراردادن اراده ی ذاتی و فرهنگ دیرین جامعه  ی طبیعی؛ با تالش 
و کوشش از ذهنیت جنسیت گرای اجتماعی، مرزهای ترسیم گشته ی نظام دولت ـ  ملت که همانا ثمره ی نظام مدرنیته ی 
کاپیتالیستی  می باشد، گذار به عمل می آورند. همچنین با گسترش دادن نهادهای ویژه در تالش کوچک کردن حوزه های  
که دولتی شده و مغایر با فرهنگ اجتماعی ـ  اخالقی هستند، می باشد. بدین منظور برای گذار از همه ی مرزهای دولت گرا و 
جنسیت گرا به سازماندهی و تعمیم نظام خویش در سطح جامعه می پردازد. به میزانی که کسب آزادی زن را حائز اهمیت 
 شمرده به همان میزان نیز آزادی و اراده ی مشترک را مهم و در قبال آن خویش را مسئول می  داند. همچنین جهت 
گذار از ذهنیت مردساالر آموزش جامعه را بر مبنای ذهنیتی دموکراتیک الزامی و حیاتی می داند. در این راستا سیاست 
دموکراتیک را ترویج داده و بدین منوال بستر مشارکتی دموکراتیک را فراهم می سازد. مشارکت سیاسی را برای همه ی 
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اقشار جامعه با رعایت مبانی دموکراتیک حائز اهمیت می داند. هدف اصلی سیاست دموکراتیک نیز رسیدن به شخصیتی آزاد 
می باشد. زنان در همه ی عرصه ها با راه اندازی حوزه های سازماندهی شده ی مشترک بستر اظهار عقیده،  نظر، بیان و مناظره ی 
آزاد را به  و جود می آورند. همین طور برای ارتقاء دادن سطح مبارزه بر اتحاد و همفکری هرچه بیشتر تأکید می ورزد. سازماندهی 
ویژه ی زنان را امری حیاتی دانسته به گونه ای که حضور دو زن در کنار هم نیز می تواند زمینه ی سازماندهی آنان باشد. با 
تکیه بر حیاتی کومینال و دموکراتیک بر ارتقاء سطح مبارزه ابرام می ورزد. از محله گرفته تا روستا، ناحیه، شهر، استان،  کشور 
و سطح بین المللی با نهادینه کردن نظام کنفدرالیسم دموکراتیک به سازماندهی  کمون و مجلس  می پردازد. جنبش زنان آزاد 
بر مبنای خودمدیریتی دموکراتیک در هر چهار بخش کوردستان به سازماندهی ویژه ی خود مبادرت می ورزد. زنان با تأسیس 

کمون و مجلس های محلی نیروی الزم را جهت رهائی و آزادی جامعه سامان می بخشند. 
امروزه در شمال کوردستان زنان با تأسیس چنین نهادهایی به سازماندهی و آموزش خود در همه ی امور می پردازند. در 
این راستا یکی از بخش های کوردستان که بستر تأسیس چنین نهادهای در آن مناسب تر است نیز جنوب کوردستان می باشد. 
بی شک هر چقدر سطح مبارزه  ی دموکراتیک زنان گسترش یابد همان قدر راه را بر اتحاد ملی می گشاید. مسائلی که زنان با 
آن مواجه هستند تنها مختص به منطقه، شهر، کشور و... نمی باشند. برای همین نیز مبارزه ای همه جانبه تحت سازماندهی ای 
منسجم و فراگیر می تواند راه حل چنین مسائلی باشد. بایستی مسائل موجود را از طریق روش های علمی و فلسفی واکاوی 

نموده، به بحث و گفتگو گذاشته و همت گذار از آنها را از خود نشان داد.
شرق کوردستان نیز دارای پتانسیل بسیاری جهت هر چه زودتر نهادینه کردن،  اجرایی و برطرف ساختن لزومات نظام 
کنفدرالیسم دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک می باشد. مبارزه ی دموکراتیک را از همه لحاظ سرمشق گرفته، پیشبرد 
از پتانسیل موجود را مدنظر قرار می دهد. نقش زنان شرق کوردستان، در  داده و سازماندهی و توازن الزمه جهت استفاده 
نهادینه شدن مقوله ی مذبور حائز اهمیت است. غنای فرهنگی و تفاوتمندی های اقلیتی،  مذهبی،  دینی و... موجود در جامعه ی 
ایران و شرق کوردستان جهت هموارشدن راه و کسب موفقیت، نقشی کلیدی را ایفا می کند. زیرا سالیان دراز ی ست بدون هیچ 
مشکلی این فرهنگ ها در کنار هم زیسته اند. این تفاوتمندی ها نه تنها سبب نفی و نابودی یکدیگر نشده بلکه موجب برقراری 
روابط گرم اجتماعی شده که بر غنای موجود افزوده است. بدون تردید،  جوامع ایرانی هرگز با مشکلی که مانع زندگی در کنار 
هم شود مواجه نبوده اند. این مشکالت و مسائل زاییده ی ذهنیت نظام حاکم اند. جنگ،  خون ریزی،  انسان کشی و جامعه ستیزی 
ارمغان ذهنیت حاکم هستند. تفاوتمندی های موجود هر فرهنگی از مواردی نیستند که جوامع را به جان هم انداخته و فرصت 
همزیستی در کنار همدیگر را از آنان سلب کند. زیرا این نظام دولت ـ  ملت و قدرت گرای حاکم است که در صدد جهت دهی 
و بازیچه  قراردادن جوامع با شعله ورترکردن احساسات نژادپرستانه،  ملیت گرا،  دین گرا،  جنسیت گرا و  علم گرایی امکان زندگی 
خلق ها را در کنار هم مشکل می سازد. خلق  و بویژه زنان ایرانی نیز بایستی در مقابل چنین تله هایی، هوشیار و آگاه باشند. با 
ذهنیتی دموکراتیک، مساوات طلبانه و با مبنا قراردادن زندگی ای آزاد و مشترک می تواند به تمامی بازی های سیاسی، دسایس 
و نیرنگ ها خاتمه دهند. با صیانت از ارزش های مادی و معنوی تاریخی که این مرز و بوم برای آن مادری کرده  است می توان 
به نظام خودمدیریتی دموکراتیک دست یافت. با اتکاء بر ارزش های تاریخی و احیای آنها می توان آینده ای آزاد ساخت. چراکه 
آن  برای  این سرزمین  برمی خوریم که  زیادی  قبیل کنفدراسیون های عشیره ای ـ  قبیله ای  از  بسیاری  به مدل های  تاریخ  در 
گهوارگی کرده است. بنابراین برای برساختن نظامی دموکراتیک به اندازه ی کافی آزمون، تجارب و پتانسیل احیانمودن آنها 
در ایران موجود می باشد. امروزه نظام اسالمی ایران با توسل به روش های مختص به خویش و با تزریق ذهنیت زن ستیز به 
بنیادی ترین سلول های جامعه در صدد نفوذ بوده تا به سهولت به اهداف  خود دست یابد. زیرا فتح اذهان نخستین راهی ست 
که جهت بی اراده و برده نمودن انسان ها آزموده شده و می شود. ولی این در حالی ست که در تاریخ شاهد مقاومت و مبارزه ی 
خلق ها و اتنیسیته های موجود در ایران علیه نظام های حاکم و یا مرکزیت گرا بوده و می باشیم. در این سرزمین همیشه میل 
خلق ها معطوف به نظام خودمدیریتی بیشتر بوده است تا قبولی استعمار خارجی و داخلی. هنوز هم در شرق کوردستان افراد 
برای حل مسائل به تجارب و آزمون های جامعه متوسل می شوند تا حوزه های دولتی ـ  اداری. در بین اکثر قبیله و طوایف کورد 
در شرق کوردستان زنان جایگاه مقدس و محترمی دارند. جهت حل مسائل و همچنین در راستای برقراری صلح بین طرفین 

دعوا، نقش زنان کلیدی می باشد.
نبایستی  دیگر  نقطه نظری  از  باشند.  واقف  نظام  این  پیشبرد  راستای  در  خود  پیشاهنگ  نقش  بر  باید  نیز  ایرانی  زنان 
امتیازهای موجود در عرصه ی هنر اگرچه محدود نیز باشند جهت آماده سازی بستری مناسب در راستای مبارزه ای دموکراتیک 
را نادیده گرفت. آزادی نسبی فرهنگی در ایران را باید تعمیق بخشیده و در مقابل روش های محدودساز و سانسور به مقابله 



YJ
R

K
ن 

ستا
ورد

ق ك
شر

ن 
زنا

ی  
ديه 

حا
 ات

گان
ار

19

139
ت 2

هش
ديب

 ار
ن ـ

ردي
فرو

 21
ی 

اره 
شم

م  
 دو

ه ی
دور

م  
هفت

ل 
سا

برخاست. بدیهی ست سانسور امکان پیشرفت و غنا را از فرهنگ ها سلب می کند. نقش آفرینی محدود زنان در این عرصه 
نیز موضوعی ست که نیاز به تأمل بیشتر دارد. نظام با ایجاد موانع برای زنان در صدد منفعل گذاشتن نفش و موقعیت 

آنان است. نباید بیش از این به سیاست های جنگ ویژه ی 
و  تحقیر  اجازه ی  ایران  بر  حاکم  اسالمی  جمهوری  نظام 

خوارنمودن زنان را داد.
و  تاریخی  مبارزه ی  میراث  از  نیز  کوردستان  غرب 
برخوردار  بخش  این  در  کورد  خلق  و  زنان  سرنوشت ساز 
انسان  هزاران  که  میراث  این  از  صیانت  جهت  لذا  است. 
بایستی  با خون خود پرداخته اند،   آزادی خواه بدیل آن را 
همچنین  داد.  ارتقاء  را  دموکراتیک  مبارزه ی  سطح 
نواحی،  همه ی  در  را  زنان  مجالس  و  کمون  سازماندهی 
شهر و روستاها را در اولویت برنامه های خویش قرار داده 
در همه ی  ورزند.  اهتمام  آن  پیشبرد  به سطح  بی وقفه  و 
عرصه ها اعم از عرصه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و... 

مبارزه  ای دموکراتیک به منزله ی آگاهی اجتماعی بامعنا می باشد. 
بایستی زنان در عرصه ی اقتصادی نیز سطح سازماندهی ویژه ی خود را با مبنا قرار دادن اقتصاد و اکولوژیک پیشبرد 
داده و با فعال شدن در این عرصه از دسترنج خود صیانت به عمل آورند. بایستی با شالوده  قراردادن تعاونی های ویژه زنان 
جهت اکولوژیک نمودن اقتصاد ابرام ورزید. زیرا زحمات زنان در این عرصه بی نظیر و غیرقابل انکار است. برای همین 
نیز نبایستی بیش از این اجاز ه ی به یغما بردن دسترنج خویش را به ذهنیت استثمارگر داد. نظام حاکم تحت نام اقتصاد 
بیشترین ضربه را بر پیکر اقتصاد زده است. در حالی که اقتصاد برای رفع نیازهای جامعه است نه برای استعمار و استثمار 
به  تاریخی و اجتناب ناپذیر زنان است.  از وظایف  انحصارطلبی یکی  انسان ها. ریشه کن کردن ذهنیت و بینش  دسترنج 
جرأت می توان گفت: یکی از جمله عرصه هایی که بردگی تحمیل شده بر زنان در آن رفته رفته ژرفا می یابد عرصه ی 

مزبور می باشد. 
امروزه نظام مدرنیته ی کاپیتالیستی جهت کسب سود و سرمایه بیشتر تک تک اعضای بدن زن را به ابزاری برای 
رونق دهی بازار تجارت خود مبدل کرده اند. تخریباتی که در این حوزه صورت گرفته اند را می توان با مبارزه ای بی امان در 
راستای ساختن نظام آلترناتیو اقتصادی جبران نمود.  اقتصاد در حین حال نیز اکولوژیک می باشد. لذا نه تحت انحصار 
کس و یا نیروی قرار دارد و نه به اجتماع و پیرامون ضرر می رساند. برای نهادینه  کردن چنین سیستمی نیز نقش زنان 

حائزاهمیت است. 
سازمان و نهاد هایی که در سطح منطقه ای و سراسر جهان اورگانیزه خواهند شد مستقیماً نماینده ی شان در کنگره ی 
همچنین  است.  مسئول  زنان  اجتماعی  پیمان  نهادینه کردن  و  اجرا  برابر  در  مذبور  کنگره ی  گرفت.  خواهد  جای  زنان 

راه اندازی نهادهای دموکراتیکی که زنان در آن بصورتی ویژه  به فعالیت بپردازند را اساس می گیرد.
مبانی گنگره

1ـ نظام ویژه  و دموکراتیک زنان، آزادی رهبر آپو را از وظایف اصلی خود دانسته و همه ی فعالیت های خود را تا تحقق 
این مهم سازماندهی می نماید.

2ـ در نظام خودمدیریتی دموکراتیک کوردستان مشارکت ویژه ی زنان از اولویت خاصی برخوردار می باشد. با مبنا قرار 
دادن مشارکت دموکراتیک زنان در همه ی عرصه ها نظیر عرصه های اجتماعی و... سازماندهی ویژه صورت خواهد گرفت.

3ـ بافت اجتماعی نه از طریق قدرت و دولت بلکه باتوجه به معیارها و سازوکارهاي اجرایي دموکراتیک شکل می گیرد. 
بنابراین همه ی نهادهای اجتماعی خارج از مرزهای قدرت و دولت سازماندهی شده و به فعالیت خواهند پرداخت.

4ـ سیاست دموکراتیک برای فراهم آوردن مشارکت فعال همه ی اقشار اجتماع در این عرصه  خارج از ذهنیت قدرت 
و دولت بستر الزم را آماده می سازد. در این رابطه منافع و نیازهای جامعه را اساس می گیرد.

5ـ زنان نیز با رعایت مبانی دموکراسی مشارکت جسته و بافت خودمدیریتی اجتماعی را بصورت ذیل تشکیل خواهند 
داد: 



ایجاد تعاونی ؛ کمون؛ گشایش آکادمی و مرکزهای ویژه برای آموزش و پرورش زنان؛ سازماندهی و پیشبرد مجلس های 
محلی و فرامحلی؛ برگزاری جلسه های ملی نظیر کنفرانس و کنگره؛  راه اندازی سازمان های دفاع ذاتی؛ مجلس های دموکراتیک 

ملی؛ خودمدیریتی منطقه ای و جهانی.
6ـ در سیاست دموکراتیک نیروی جامعه اساس گرفته و پیشبرد داده می شود. وظیفه ی اصلی مجلس زنان از روستا گرفته 
تا شهر و خارج از مرزهای یک کشور و بین المللی نیز به سازماندهی زنان پرداختن و برای گذار از مسائل و معضالت موجود 

نیز از نیروی ارائه ی آلترناتیو برخوردار بودن است.
7ـ بینش سیاست دموکراتیک با الگو قراردادن مدل زن آزاد در جامعه ی دموکراتیک مشارکت، تبادل نظر و آزادی بیان 
را مهم دانسته و برای ایجاد چنین بستری نیز اهتمام می ورزد. همچنین ارزش  واالیی برای اخذ تصمیمات الزم به شیوه ای 

مشترک قائل است.
8ـ جهت ارتقاء دادن سطح آگاهی و شناخت زنان از تاریخ و خویشتن خویش 
آموزش را امری مهم دانسته و در راستای تغییر و تحول ذهنیت موجود که منشأ 

همه ی مسائل است،  به گشایش آکادمی های آموزشی می پردازد.
9ـ  نظارت مدیریت منطقه  از شهرداری گرفته تا سایر حوزه ها، سازماندهی ویژه 
را از اساسی ترین فعالیت خویش قلمداد می کند. شهرداری زنان آزاد و دموکراتیک 
تأسیس شده  در همه ی حوزه ها مشارکت فعال زنان از اولویت ها به شمار می آید. تحت 

نظارت هر شهرداری، نهادی به تأمین بودجه ی زنان اختصاص داده می شود.
10ـ در لوای نظام کنفدرالیسم دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک، مشارکت 
انتخاب 40 درصدی صورت خواهد  با مبنا قرار دادن  زنان در عرصه های مدیریتی 
شرکت  درصدی   40 شمار  با  زن  منتخبین  مدیریتی  حوزه های  در  یعنی  گرفت. 

خواهند جست.
 11ـ برای انجام وظایف مدیریتی در سراسر کوردستان روش »ریاست مشترک« 

مبنا قرار خواهد گرفت.
12- یکی دیگر از پرنسیب های نظام خودمدیریتی زنان انفصال منتخب ها و اعضاء 

در صورت لزوم از وظیفه است. 
تشکل های  اتنیسیته ها،  دموکراتیک  سیاست  در  مشارکت  جهت  بایستی   -13
فرهنگی و مذهبی، نهادهای روشنفکری، اخالقی، سیاسی، اقتصادی و... در راستای 

خودمدیریتی با حفظ تفاوت مندهای خویش به سازماندهی ویژه دست زنند.
14- همه ی سازمان ها طبق مبانی سیاست دموکراتیک به فعالیت  خواهند پرداخت.

15- با نهادینه سازی نقش زنان و جوانان که نیروهای محرک و پویای هر جامعه ای هستند به تغییر و تحول ساختارهای 
موجود می پردازد.

16- تشکیل هیئتی جهت نظارت بر رعایت حق مساوی زنان و مردان در همه ی عرصه ها ی خودمدیریتی دموکراتیک. در 
صورتی که شخص و یا نهادی که این حقوق را نادیده  بگیرد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. جهت جلوگیری از این جمله 

مسائل نیز تدابیر الزم اتخاذ خواهند گردید.
بُعد اجتماعی

جهت تداوم و پیشرفت هر جامعه ای نقش اخالق و سیاست حیاتی می باشد. در صورتی می توان از آزادی و حتی موجودیت 
از  این مبانی حیاتی  این دو اصل پایمال نگردند. لیکن نیروهای قدرت گرا جهت تضعیف  جامعه ای  سخن به میان آورد که 
به کارگیری هیچ نیرنگ و مکری دریغ نورزیدند. چراکه امروزه شاهد چنان تراژدی های الم باری هستیم که از همین ذهنیت و 
اشکال عملی آن سرچشمه می گیرند. از این نقطه نظر، زنان بیشترین آسیب را متحمل شده اند. برای گذار از ذهنیت مزبور و 
مشکالت نشأت گرفته از آن نهادینه کردن ذهنیت دموکراتیک شرط اساسی می باشد. زنی که از نیروی آفریدن و پرورش دادن 
برخوردار می باشد از نیروی پیشاهنگی کردن جهت پیشرفت و تعمیم نظام دموکراتیک نیز برخوردار خواهد بود. در جامعه ای 
دموکراتیک روابط اجتماعی بر مبنای اخالق و سیاست شکل می پذیرند. همچنین در این رابطه ها احترام متقابل، مدنظر قرار 

دادن تفاوت مندی  های فرهنگی و دینی نیز مستلزم رعایت هستند. 

ایدئولوژیک

    اگر نهاد خانواده  
را  سياسی  و  اخالقی  مبانی 
رعایت نکند، نمی تواند برای 
اجتماعی  دموكراتيك  نظام 
مفيد واقع شود. باید بر این 
امر واقف بود كه همزیستی 
رسيدن  راستای  در  آزاد 
شکل  اجتماعی  حقيقت   به 
می گيرد. در بستر جامعه ای 
به  می توان  دموكراتيك 
دست  آزاد  اراده ی  و  عشق 
از  گذار  تا  چراكه  یافت. 
ذهنيت دولت گرا و قدرت گرا 
شکل گيری  نگيرد،  صورت 
مناسبات آزاد و حقيقی نيز 

امکان پذیر نمی نماید.
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زنان نیز بایستی با توسل به اراده و اندیشه ی آزاد خویش در این حوزه ها حضور یابند. چراکه با اتکا بر این پرنسیب ها 
پیشرفت و بسط حوزه ها در سراسر جامعه شکل می گیرد. زیرا ذهنیت و نظام دموکراتیک با توسل به نیروی ذاتی انسان  
و جوامع رشد می یابد. روابط اجتماعی با اتکاء بر منافع مشترک صورت می گیرند. رابطه ها  ی شخصی اگر به اخالق و بافت 
جامعه ضرر برساند قابل قبول نخواهند بود. جهت تداوم چنین نظامی بایستی روابط موازین و توازن الزمه را رعایت کرد. 
تصمیماتی که اتخاذ می گردند نیز از همسانی مستقیم با منافع جامعه برخوردار خواهند بود. چون ساختار جامعه بر بنیان 
اشتراکی بودن شکل گرفته است. سرچشمه ی اصلی این مهم نیز از نیرو و فعالیت زنان در همه ی عرصه ها نشأت می گیرد. 
هرچقدر سطح آگاهی و شناخت زنان در همه ی حوزه ها اعم از سیاسی،  روشنفکری،  اخالقی و... پیشرفت کند، جامعه نیز 

به کمال مطلوب خواهد رسید. 
همچنین برای آموزش و پرورش جوانان برخوردی استراتژیک را اساس گرفته و در راستای فعال گذاشتن این نیرو 
تالش الزم را انجام خواهد داد. نیازهای آموزش و پرورش کودکان و جوانان باید از سوی نهادهای جامعه ی دموکراتیک 
تأمین گردیده و خارج از چارچوب محدود و مرزهای نظام دولتی باشند. در این مورد نیز نقش زنان حائز اهمیت می باشد. 
برای آموزش و پرورش صحیح، زنان مؤظف اند کودکان و جوانان را در راستای رسیدن به ذهنیتی آزاد و مبارز آماده سازند. 
صیانت و پیشرفت زبان،  فرهنگ،  اخالق، سیاست و... در رأس این وظایف قرار دارد. با کودکان رابطه ای برقرار می گردد که 
متکی بر عالقه و احترام باشد. همین طور جهت ساختن جامعه ای سالم به آموزش کودکان اهمیت خاصی داده و هر کس 

در راستای فراگیری و آموختن پرنسیب های اخالقی و سیاسی کوشا خواهد بود. 
بایستی برای تأمین آرامش و آسایش بزرگ ساالن محیط و شرایط الزم فراهم گردد. احترام و ارزش  قائل شدن برای 
بزرگ ساالن یکی از مبدأهای اخالقی ـ  اجتماعی ست، برای حفظ مورد مذکور نیز هر کس مسئول  می باشد. بصورتی بسیار 
طبیعی زنان که نخستین آموزگاران کودکان هستند، بنابراین نهادینه شدن نظام دموکراتیک نیز از راه ساختن ذهنیتی 
سالم،  دموکرات و آزادی خواه می گذرد. جهت تندرستی و سالمت جامعه به نظام آموزشی و ورزش سالم نیاز است. همچنین 
ورزش یکی از فعالیت های اجتماعی است که برای سالمت و بهروزی جامعه الزامی ست. مشارکت فعال زنان و جوان در این 

عرصه  بدون هیچ محدوده و مانعی صورت گرفته و جهت مشارکت زنان تالش انجام گرفته و تداوم می یابد.
خانوده ی دموكراتيك و همزیستی آزاد

خانواده یکی از آن نهادهای  ست که قدرت و گرایشات وابسته به  آن به نحوه ی مشخص تا بطنش نفوذ کرده و در راستای 
نهادینه کردن ذهنیت بردگی از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. خانواده نهادی ست که بیش  از هر نهاد دیگری مورد 
استثمار و استعمار قرار گرفته است. روابطی که متکی بر اخالق و سیاست اجتماعی باشند زوال یافته اند. نهاد خانواده ی 
موجود به جای ژرفتر کردن ابعاد مسائل اجتماعی بایستی در راستای سرعت بخشی به گذار و حل مسائل اهتمام ورزد. 
خانواده ی دموکراتیک، مناسباتی را  که با اتکا بر پدیده های قدرت و ذهنیت مردساالر شکل می گیرند را رد کرده و به 
احترام، شناخت،  آگاهی، تفاهم و درک متقابل اهمیت می دهد. در مقابل خانواده ی دولتی شده  ی امروزی، مدل خانوده ی 
دموکراتیک اساس گرفته خواهد  شد. در خانواده ی مذبور، مناسبات زن و مرد  با احترام به اراده ی متقابل،  همفکری، درک 
نیاز و خواسته های یکدیگر شکل خواهند پذیرفت. زیرا منشأ همه ی روابط اجتماعی از مناسبات صحیح بین زن و مرد 
صورت می گیرد. هکذا، برای بنیان جامعه ا ی دموکراتیک نیاز به مناسبات آزاد بین زن و مرد است. مناسبات میان زن  و 
مرد با تغییر به ذهنیتی دموکراتیک و عاری از هر گونه اشکال آغشته به پدیده ی قدرت، امکان پذیر می باشند. در بستر 
خانوده ا ی دموکراتیک مناسباتی که متکی بر ذهنیت ملکیت گرایی و نگرش برتریت دادن جنسی بر جنس دیگر باشند وجود 
نخواهد داشت. برعکس اگر تفاهمی وجود نداشته باشد در صورت طلب هر کدام از طرفین روابط مشترک به اتمام می رسد. 
خواسته و نظر هر کدام از طرفین مدنظر بوده و کسی مجبور به قبول دیگری در صورت عدم رضایت نمی باشد. اگر نهاد 
خانواده  مبانی اخالقی و سیاسی را رعایت نکند، نمی تواند برای نظام دموکراتیک اجتماعی مفید واقع شود. باید بر این امر 
واقف بود که همزیستی آزاد در راستای رسیدن به حقیقت  اجتماعی شکل می گیرد. در بستر جامعه ای دموکراتیک می توان 
به عشق و اراده ی آزاد دست یافت. چراکه تا گذار از ذهنیت دولت گرا و قدرت گرا صورت نگیرد، شکل گیری مناسبات آزاد 

و حقیقی نیز امکان پذیر نمی نماید.
بر همين مبنا

1- همه ی روابط اجتماعی بر مبانی اخالقی و سیاسی شکل خواهند گرفت. در این روابط، مبدأ برابری، آزادی انتخاب 
و نظردهی، اراده ی تصمیم گیری و... مدنظر می باشد.
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بر ذهنیت  متکی  که  برخوردهای  با هویت سازمانی خویش مشارکت خواهند ُجست.  اجتماعی  در عرصه های  زنان   -2
تجاوزکار نظام حاکم هستند را به هیچ وجه قبول نکرده و در صورت بروز چنین تهدیدهای نیز برخوردهای الزم صورت خواهند 

. گرفت 
3- پرنیسب اصلی و اخالقی ای که در سطح جامعه بایستی مدنظر گرفته شود، احترام و صیانت از ارزش های مادی و معنوی  

خواهد بود که با رنج زنان در ارتباط است.
4- تشکیل خانواده ا ی دموکراتیک و آزاد با رضایت طرفین میسر می باشد. در مقابل ازدواج هایی که بدون رضایت طرفین، 
با تهدیدهای خانواده،  جهت رفع نیازهای اقتصادی خانواده ی هر دو طرف، زن به  زنی، قرارداد هایی که به مانند حلقه ی بردگی 
زن و مرد را مجبور تشکیل خانواده می کنند، مبارزه ای همه جانبه صورت خواهد گرفت و در راستای گذار از این مسائل نیز نیاز 

به آموزش جامعه و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگی است. برای انجام این مهم نیز تالش الزم صورت خواهد گرفت.
5- برای تداوم چنین خانواده ای زن و مرد باید از خصلت مسئولیت پذیری، مساوات طلبی، عادل و آزادمنشی برخوردار 

باشند.
6- هر یک از اعضای خانواده  جهت گذار از ذهنیت قدرت گرا و دولت گرا و تشکیل خانواده ای دموکراتیک به مبارزه ای 

بی امان و بی وقفه و بصورتی سازماندهی شده، دست خواهند زد.
7- در راستای بنیان نهادن خانواده ا ی دموکراتیک  به عنوان گام نخست همه ی زنان مؤظف آموزش و تغییر ذهنیت مردان 

هستند.
8- تصمیمات مرتبط با خانواده  با شرکت و نگرش مشترک همه ی اعضا اتخاذ خواهند شد.

9- همزیستی مشترک بر مبنای ذهنیت دموکراتیک زن و مرد امکان پذیر می باشد. بنابراین یکی دیگر از شروط  اساسی 
دموکراتیزه نمودن جامعه از تغییرات مهمی که بایستی در ذهنیت مرد ایجاد شود،  نشأت می گیرد.

10- برای بچه دار شدن نیز اراده و ترجیح زن شرط است.
11- در قبال آموزش و پرورش صحیح کودکان نخست مادر و پدر و دوم نیز همه ی افراد جامعه مسئول می باشند.

12- زبان مادری از اساسی ترین شرط آموزش و پرورش کودکان خواهد بود. اجرای این پرنسیب در محیط خانواده نیز 
یکی از مهم ترین ملزومات است.

13- هر گونه برخوردی که کودکان را استثمار کند جرم اجتماعی محسوب شده و بنا به واجبات آن برخورد خواهد شد.
14- کودکانی که قربانی جنگ شده اند آموزش و پرورش  آنها از سوی نهادهای دموکراتیک اجتماعی صورت می پذیرد.

15- زنان جوان در نهاد جامعه ی اخالقی و سیاسی با سازماندهی خویش به فعالیت خواهند پرداخت.
16- زنان جوان در مقابل خشونت،  فحشاء، ازدواج در سن کم و... به مبارزه خواهند پرداخت. سازماندهی خود را مبنا قرار 

داده و جهت پیشبرد آن در تمام عرصه اهتمام الزم را به خرج خواهند داد.
17- در برابر همه ی نهادهای دولتی و قدرت گرا که جوانان را به کارهای خارج از مبانی اخالقی ـ  اجتماعی سوق می دهد، 

مبارزه صورت می پذیرد.
18- تأسیس نهادهای آموزش و پرورشی خارج از حاکمیت نظام و تالش جهت گذار از ذهنیت استثمارگر و جنسیت گرا 

در راستای برقراری حیاتی آزاد و دموکراتیک از شروط اساسی نظام خودمدیریتی دموکراتیک می باشد.
نهادهای  سوی  از  زنان  و  جوانان  حقوق  رعایت  جهت  واپسگراست.  و  منفور  گرایشی  خانواده  سطح  در  مالکیت   -19

دموکراتیک نظارت صورت خواهد گرفت.
زندگی  نیازهای  تأمین  مطلوب،   محیا کردن محیطی  و  راحتی  مراقبت،  برای  از سوی جامعه  امکانات الزم  تأمین   -20

بزرگ ساالن درنظر گرفته خواهند شد.
21- سالمندان ارزش  و اندوخته های گذشته ی جوامع می باشند. لذا احترام و عالقه به سالمندان نشانه ی بزرگ منشی هر 

انسانی ست. برای رسیدن به چنین نگرشی نیز دست یافتن به ذهنیت دموکراتیک الزامی ست.
22- سالمندان از عرصه های تولیدی اجتماعی دور نخواهند شد. هر کسی به اندازه ی توان و قابلیت خود در این عرصه ها 

مشارکت خواهد ُجست.
23- در چارچوب بینش خودمدیریتی دموکراتیک حقوق اقلیت های دینی ـ  مذهبی، فرهنگی و... رعایت خواهد شد.

24- همه ی اعضای جامعه با زبان مادری خود به خواندن و نوشتن خواهند پرداخت.
25- سیستم آموزشی جامعه ی دموکراتیک؛ در مقابل نظام آموزشی کاپیتالیستی که نژادپراستی، جنسیت گرایی اجتماعی، 
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علم گرایی،  دین گرایی را ترویج می دهد، بسان یک آلترناتیو نیرومند است.
26- در نظام تندرستی اجتماعی نیز مواردی که مدنظر قرار بگیرند وجود دارند. تندرستی مادر و فرزند یکی از شروط 

اساسی ست.
27- از همه ی محصوالت الکلی و مخدرات که برای سالمتی روح و جسم فرد و جامعه مضر می باشند، پرهیز خواهد 

شد.
28- برای سالمتی جامعه فعالیت های ورزشی انجام گرفته و نهادهای مربوطه درست خواهند شد.

بُعد حقوقی
امروزه سطح روابط فردی و اجتماعی،  معیارهای اخالقی و سیاسی افول چشم گیری به خود گرفته اند. پدیده ی اخالق 
که وجدان جمعی جامعه است توسط اشکال واپسگرای دولتی تضعیف می گردد. در صددند به جای اخالق، حقوق را 
جایگزین نموده و به جای سیاست، سلسله  مراتب اداری را. لیکن حقوق به جای دفاع و صیانت از ارزش های اجتماعی 
جهت نیروبخشی و گسترده تر کردن ابعاد جامعه ستیز قدرت گرای ـ  دولتی کار می کند. همچنین برای مشروعیت بخشی 
به وجهه ی کریه  دولتی خدمت می کند. حقوقی که دارای وجهه ی جنسیت گرا و دولت گراست، هرگز قادر به دفاع از حق 
طبیعی افراد و جامعه نیست. جامعه پدیده ای سیال و منعطف است. اما حقوق پدیده ای ست که به تمامی با مقرارتی خشک 
و سرد پیش  می رود. حقوق مغایر با ذاتی ست که همیشه در حال تغییر و تحول است. یعنی مغایر با مبانی فلسفی ست. 
حقوق دولتی از مردان و عملکردهای آنها دفاع کرده و زنان را از مشارکت مساوی در تمامی عرصه های حیاتی محروم 
می کند. درچارچوب این حقوق امتیاز مردبودن به معنای امتیازاتی ست که از سوی خدا به آنها عطف شده است. چنانکه 
اجتماعی محسوب می شوند، دریغ  از عملکردهای که جرم  از هیچ تالشی جهت مبرا ساختن مردان  نهادهای حقوقی 
نمی ورزند. در محدوده ی نهاد مزبور کسانی که بیشتر مرتکب جرم می شوند کمتر به مجازات می رسند. و به زنان که قربانی 
اصلی این ذهنیت  تبعیض آلود هستند بیشترین آسیب رسیده است. بی شک اگر با نگاهی ژرف به تاریخ انسانیت بنگریم به 
نمونه های زیادی که گویای این واقعیت الم باراند، برمی خوریم. تاریخی که گویی برای زنان به جز درد، سختی،  رنج برباد 
رفته،  نکوهش، مالمت و... چیز دیگری بیان نمی کند. در واقع نهادهای حقوقی موجود، مدافعان اصلی مقصرانی هستند که 
امروزه انسانیت به خاطر عملکردهای شان در عذاب است. از سوی دیگر نبایستی توقع داشت که صرف با متوسل شدن به 

روش های حقوقی می توان مسائل اجتماعی را حل کرد. زیرا تاریخ سرشار از چنین آزمون های ناموفق است. 
چالشی که امروزه در میان هر دو جنس مخالف در حال جریان است،  چالشی تاریخی، اجتماعی و ریشه دار است. 
تردیدی در این نیست که حل معضل موجود مستلزم گسترش و بسط نهادهای اخالقی و سیاسی ست. حقوق اگر با همه ی 
ابعادش منافع جامعه را در نظر بگیرد و جهت صیانت از آنها بکوشد، می تواند معنادار باشد. بر مبنای همین پایه ها اراده 
و ترجیح آزاد فرد و جامعه مدنظر قرار خواهد گرفت. جهت رعایت حقوقی مساوی در چارچوب سیاست دموکراتیک 
بایستی این نهاد از نو بازسازی گردد. بایستی این نهاد را از طرز نگرش جنسیت گرا = قدرت گرا عاری ساخته و از انحصار 
نظرگرفتن  در  بدون  نیز  بود، حقوق  نخواهد  ممکن  جامعه  بدون  دموکراسی  که  همان گونه  رهانید.  و...  قضات  طبقه ی 
منافع جامعه هرگز نمی تواند دموکراتیک گردد. زیرا دموکراسی بیان واقعی اراده ی آزاد جامعه است با صیانت از همین 
موارد ذکر شده حقوق می تواند معنادار گردد. اگر به اخالق توجه الزم شود حقوق نیز بسان ابزاری جهت چاره یابی نمودن 
مشکالت می تواند فعال باشد. اگر حقوق در چارچوب جامعه ی دموکراتیک کار کند می تواند متمم اخالق نه نفی گر آن 
باشد. مهم این است که بتوان رابطه ی اخالق و حقوق را به شکلی دموکراتیک بنا نهاد. اگر این روابط بصورتی مناسب 
برقرار گردد، هم برای زن و هم برای جامعه مثمرثمر خواهد بود. از این نقطه نظر نهاد مؤظف است جهت از بین بردن 
سیاست نفی و انکار که سالیان درازی ست بر جوامع و به ویژه جامعه ی کورد روا می گردد، به مبارزه ای عادالنه بپردازد. 
نظام های استعمارگر و حاکم بر کوردستان سال هاست که با توسل به ذهنیت مذکور به هرگونه بی حقوقی دست می زنند. 
سیاستی که بصورتی متواتر به تجاوز،  زندانی کردن،  هرگونه اعمال نظیر خشونت و... پرداخته است. بیشترین آسیب ها 

نیز متوجه زنان شده است.
در چارچوب خودمدیریتی دموکراتیک هم در سطح ملی و هم بین المللی با احترام و در نظرگرفتن اراده  و ترجیح زنان 
از ارجحیت محسوب می شود. بدین سان زنان کوردستانی به طور مستقیم در همه ی عرصه های نظام خودمدیریتی جهت 

کسب جایگاه و منزلت خویش مشارکت خواهند جست.
بایستی توسط نهادهای دیگر نیز صیانت از ارزش های مادی و معنوی که زنان با دست رنج خود به آن می رسند، انجام 
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گیرد. ضرورت وجود سازمان و سازماندهی شدن برای زنان هر کجا باشند و از کدام نژاد و معتقد به کدام دین و مذهب که 
باشند  فرق نمی کند، الزامی ست.

1- سازماندهی زنان، یکی از پرنسیب های مبارزه ی دموکراتیک است. زیرا، زن سازماندهی نشده فاقد شانس پیروزی ست.
بر  حاکم  دولت های  با  حقوقی  روابط  تداوم  به  خودگردان  و  دموکراتیک  کوردستان  موقعیت  بر  تکیه  با  کورد  خلق   -2

کوردستان خواهد پرداخت.
3- زنان بدون اینکه مرز و موانع داخلی و خارجی را برای خود مانع ساز بدانند بر اصل دموکراسی و برابری ابرام ورزیده و 

سرمشق مبارزه و سازماندهی خویش قرار می دهند.
4- در نظام خودمدیریتی دموکراتیک همه ی اقلیت  های دینی ـ  مذهبی،  نهادهای فرهنگی، روشنفکری و... بعنوان فاکتورهای 

کلیدی نقش ایفا می کنند.
5- با اتکاء بر نیروی ذاتی و اعتمادبه نفس در مبارزه ی آزادی خواهی کسب موفقیت را چند برابر می  سازد. برای همین 

تصمیم انتخاب و رد با خود گروه است.
6- باید در همه ی عرصه ها با تکیه بر اصل تمایز مثبت جهت رعایت حقوق زنان، سازماندهی و فعالیت صورت پذیرد.

بُعد دفاع ذاتی
تأسیس واحدهای دفاع ذاتی یکی از موارد اجتناب ناپذیر زندگی خواهند بود. زیرا حتی یک موجود زنده را نمی توان یافت 
که فاقد مقوله ی دفاع ذاتی باشد. هنگامی که هر عنصری از حالت خوددفاعی و یا مقاومت خارج گشته با مشکل تجزیه و خطر 
استحاله شدن مواجه می گردد. دفاع ذاتی حالت منسجم و فشرده شده ی سیاست دموکراتیک است. دفاع ذاتی برای سیاست و 
اخالق جامعه دربردارنده ی نقش کارکردی و حیاتی ست. همه ی روابط و مناسبات اجتماعی مستلزم شناخت و آگاهی هستند. 
این مناسبات بر اساسی که بدون تعمیق بخشیدن به تفکیک  سوبژه ـ ابژه،  نفی اراده و یکدست ساز که بنیان این تفکیک از 
ذهنیت قدرت گرا نشأت می گیرد،  شکل خواهند گرفت. بنابراین جهت پیشگیری و رهائی از سیاست نفی و نابودی بر اصل دفاع 
ذاتی اهتمام ورزیدن الزامی  می باشد. با رعایت این اصل، زنان بایستی مورد مذکور را همسان با شرط تداوم حیات آزادانه بدانند. 
دفاع ذاتی حق مسلم هر موجودی است. بنابراین همه ی اقشار اجتماع در راستای دفاع و صیانت از ارزش های مشترک مسئولند. 
چنانکه اگر همه ی فرهنگ  و تفاومندی های موجود در اجتماعی حفظ شوند می توان از رویکردی دموکراتیک بحث به میان 
آورد. در غیر این صورت جوامعی که فاقد کارکرد دفاع ذاتی باشند محکوم به استحاله شدن و شباهت  یافتن  با غیر خود هستند. 
زنان بایستی جهت دفاع از خود در همه ی نهادها به تأسیس واحدهای دفاع ذاتی دست بزنند. این حق طبیعی هر زنی ست. 
در  بایستی  بود. همچنین  بامعنا خواهد  اجتماعی  عرصه های  دموکراتیک  در  بینش  بر  مبنی  مبارزه ای  و گسترش  پیشرفت 
راستای از بین بردن خشونت خانگی و اجتماعی، جهت کسب آزادی زنان مبارزه ای ُمصرانه و همه جانبه صورت گیرد. زنی که 
فاقد آگاهی و دانش دفاع ذاتی باشد، نه می تواند از خود و نه از ارز ش های اجتماعی محافظت کند. از سویی اگر زنان از این 

لحاظ به هوشیاری الزم برسند جسارت اعمال روش های خشونت زا غیرممکن می باشد.
براین مبنا

1- زنان در مقابل همه ی حوزه های دولتی شده با بنانهادن واحدهای دفاع ذاتی از حق طبیعی خود دفاع خواهد کرد.
2- دفاع ذاتی همسان با اصل اخالق و سیاست اجتماعی پیشرفت می نماید.

3- صیانت از اصل دفاع ذاتی وظیفه ی جامعه و نبایستی به هیچ نیروی  دولت ـ قدرت گرا محول شود. پایبندی به اصل 
مذکور مقوله ایست اجتناب  ناپذیر.

4- دفاع ذاتی از جمله  مقوله هایست که موانع سر راه سیاست دموکراتیک را برداشته و جهت پیشرفت آن اهتمام الزم را 
به خرج می دهد.

5- واحدهای دفاع ذاتی از ساختاری دموکراتیک و مردمی برخوردار بوده و وابسته به نظام خودمدیریتی اجتماعی می باشد. 
در همه ی حوزه هایی که زنان به سازماندهی دست زده اند اعم از کمون، مجلس، تعاونی و... بایستی واحدهای دفاع ذاتی نیز 

سازماندهی گردند. به اقتضای مبارزه ای دموکراتیک و موفق بایستی این اصل را مدنظر قرار داد.
6- زنان در برابر هرگونه روشی که موجب استثمار و تخریب در عرصه های فرهنگی،  اکولوژی، اقتصادی، نظامی و... شود 

دست به سازماندهی و مبارزه خواهند زد.
7- واحدهای دفاع ذاتی تحت نظارت نهادهای جامعه دموکراتیک به فعالیت می پردازند.

8- جامعه با مبارزه و سازماندهی خواهد توانست از وقوع مسائل و تراژدی های مانند قتل عام،  نسل کشی، کوچ اجباری و... 
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جلوگیری به عمل آورد.
9- هیچ گونه برخوردی که به استثمار و استعمار زنان و جامعه می انجامد اجازه داده نخواهد شد.

10- بایستی مبارزه ی زنان عاری از هرگونه رابطه و رویکرد دولت گرا و جنسیت گرا باشد.
11- زنان کورد نیز مبارزه ای مستمر و منسجم در برابر سیاست نفی و انکار که بر خلق کورد در طول تاریخ تحمیل 

و اجرا شده را ارتقاء خواهند داد.
از  صیانت  راستای  در   -12
تاریخی  اجتماعی،  ارزش های 
از  کورد  زنان  جغرافیک  و 
مسئولیت های تاریخی برخوردارند. 

بُعد فرهنگی
از  اندوخته  ای  فرهنگ 
که  معنوی ست  و  مادی  ارزش های 
مشخص  را  جوامع  زندگی  سیاق 
ارزش های ست که  می سازد. متبلور 
بدان  جامعه  یک  تاریخ  طول  در 
دست  یازیده و حافظه ی اجتماع نیز 
است.  گرفته  شکل  مبنا  همین  بر 

بار می آورد. در جامعه  به  را  ماندگاری  و  نتایج مطلوب  و  انسان در آن شکوفا شده  استعداد های  عرصه ای می باشد که 
برقرار  پیرامون خویش  با  انسان  رابطه ای که  بنابر  تفاوت  این  بودنشان است.  تفاوتمندی های فرهنگی برحسب طبیعی 
می سازد، شکل می پذیرد. همین گوناگون بودن به معنای غنای بیش از اندازه ی موجود در گیتی  تلقی می گردد. این غنا 
زمانی بامعنا خواهد بود که حوزه های فرهنگی خارج از محدوده  ی دولت ـ  ملت قرار گیرند. لیکن امروزه جامعه ی انسانی 
مدیون رنج و زحماتی ست که زن در مراحل متواتر تاریخی جهت پیشرفت و تداوم این ارزش ها انجام داده است. بدینسان،  
زنان دارای نقش تعیین کننده ای در این حوزه ی بوده اند. لذا نادیده گرفتن این مورد مهم، همچنین طرد و یا محدود کردن 
زنان در این عرصه خطای بزرگی محسوب می گردد. نیروی زن، نیروی اساسی تداوم و صیانت از واقعیت مذکور است. 

قتل عام های فرهنگی، آسیمیالسیون و...  به معنای ضربه زدن بر فرهنگ  مادر ـ   زن است. 
می پردازد.  فرهنگ ها  ذوب نمودن  و  آسیمیله کردن  راهکارهای  به  خود  توان  تمام  با  دولت  ـ  قدرت گرا  اید ئولوژی 
بی فرهنگی را رواج می دهد. این در حالی ست که هیچ جامعه ای نمی تواند فاقد فرهنگ باشد و به موجودیت خود ادامه 
دهد. اگر درصورت استثنا به چنین مواردی نیز بربخوریم، بدین معناست که مورد بحث به تمامی زندگی بردگی گونه را 
ترجیح داده  است. چراکه، نظام حاکم به تحلیل بردن فرهنگ  جهت تداوم بی فرهنگی خود می پردازد. نظام مدرنیته ی 
کاپیتالیست به بهای نابودی غنای فرهنگ ها در تالش تداوم نظام هموژن گرای خویش است. یکی از ابزارهای که در این 
عرصه به کار می گیرد را نیز رواج بیش از اندازه ی صنعت گرایی ست. صنعت گرایی که هر روز بر پیکر فرهنگ و اقتصاد 
اجتماعی زخمی تازه برجای می گذارد. فرهنگ صنعت گرایی که توسط رسانه های گروهی به تبلیغات گسترده آن دست 
می زنند، رواج یافته و هر روز بیش  از روز دیگر جامعه را به سوی جامعه ای بیمار و مصرف گرا سوق می دهد. نظام مدرنیته ی 
کاپتیالیستی توسط راهکارهای قدرت طلب خود سعی دارد جامعه را به خود وابسته و محتاج سازد. هر چیزی که به بازار 
عرضه می گردد جهت کسب سود بیشینه و انباشت سرمایه به کار گرفته می شود. نه برای تداوم فرهنگ و عادات اجتماعی. 

جامعه به شدت زیر بمباران ذهنی قرار گرفته که هر روز دچار خسران و تخریبات جبران ناپذیری می شود. 
بنابراین الزامی ست که در راستای راکد گذاشتن همه ی ترفند و حیله های نظام حاکم مبارزه ای مستمر و منسجم 

صورت گیرد. مبارزه بر مبنای منش و بینشی که به هیچ گونه سیاست یکدست ساز و انکارگر میدان جوالن نمی دهد. 
نظام مدرنتیه ی کاپیتالیستی با توسل به راهکاری خاص خویش جهت برده کردن جامعه به تضعیف فرهنگ آن جامعه 
می پردازد. چنانکه شاهد اوجگیری بردگی تحمیلی بر زن در این عرصه هستیم. درحالی  که رنج و حضور زن به این عرصه 
به میزانی که بردگی زنان در جامعه ای  بود.  این مسئله سفسطه بازی بیش نخواهد  انکار  موجودیت و تداوم می بخشد. 
تعمیق یابد به همان میزان نیز ارزش های آن جامعه با خطر نابودی مواجه خواهند شد. اند. می توان به جامعه ای امید و 



ایدئولوژیک

ایمان داشت که زنانش آزاد باشند. زیرا همه ی اندوخته های اجتماعی با مشارکت و ازخودگذشتگی های بیش از اندازه ی زنان 
کسب شده و می شوند. مبدأ اساسی که زنان با اتکا بر آن به آموزش و پرورش کودکان می پردازند،  تعمیم دادن و تداوم فرهنگ 

آن جامعه می باشد. 
بوده و در  از اخالق جامعه ی دموکراتیک  با زنان برخورد شود خارج  و...  با دیدی ملکیت گرا،  شئ مانند،  خوارکننده  اگر 
مقابلش مبارزه ی الزم انجام خواهد گرفت. زنان در همه ی عرصه ها و همه ی نقاط دنیا با مشکالت مشابه روبه رویند. اما مورد 
حائز اهمیت تالش الزم را جهت کسب حقوق طبیعی خویش نشان دادن است. البته  که وضعیت موجود زنان اسفبار است. 
مشکالت جنسیتی ـ هویتی، روحی ـ روانی،  جسمی  ـ فکری، ملی و... بیش از حد تصوراند. ولی در عوض همیشه زنان به دنبال 
ندای درون خویش که آزادی را نوید می داد بوده اند. هر جا امکانی پیش بیاید زنان برای رسیدن به آزادی از آن استفاده کرده 
و از هیچ گونه تالشی دریغ نمی ورزند. بنابراین تحت هر شرایطی بایستی از حق طبیعی خویش دفاع کرده و بیش  از این به 

ذهنیت ز ن ستیز فرصت داده نشود. 
خلق کورد از تاریخ کهن برخوردار و دارای ارزش های مادی  ـ معنوی نیرومندی می باشد. جنبش آزادی خواهی خلق کورد 
نیز جهت صیانت و تداوم این ارزش ها مبارزه ای گسترده و همه جانبه را در سطح ملی و جهانی انجام می دهد. برای همین هر 
شخص آزادی خواهی نیز مؤظف است از این مبارزه استقبال کرده و گام به میدان مبارزه بگذارد. زیرا امروزه در سطح کوردستان 
جنگ هستی و نیستی در جریان است. علی رغم اِعمال هرگونه سیاست ارعاب،  نسل کشی  فرهنگی ـ فیزیکی،  غارت ارزش های 
تاریخی، زندان، مزدورسازی،  تجاوز،  فقر و... به مبارزه ی خویش ادامه داده و فراگیر خواهیم ساخت. چنانکه در همه ي عرصه ها 
برای هر کوردی آموختن و یادگیری زبان مادریش الزامی  خواهد بود. برای شهروندان دیگر کوردستانی نیز حق آموزش به زبان 
مادریشان محفوظ می باشد. زنان برحسب نقش برجسته یشان در این عرصه بایستی در قبال نهادینه کردن این مقوله بیشتر 

کوشا باشند. بر این مبنا تأسیس آکادمی و دبستان ها جهت  آموزش زبان و فرهنگ کوردی امری اغماض ناپذیر است.
بر این مبنا

1- کوردها هر جا که باشند بایستی برای آموزش و پرورش دارای حق تأسیس مدارس و تحصیل به زبان مادری باشند.
2- در نظام خودمدیریتی دموکراتیک کوردستان هر کس دارای چه زبان و فرهنگی باشد از حق بیان و آموزش به زبان 

مادری برخودار خواهد بود.
آنها  از  و  بوده  قائل  ارزش  و...  مذهبی ـ دینی  فرهنگی،  تفاوتمندی های  همه ی  برای  دموکراتیک  خودمدیریتی  نظام   -3
پاسداری می کند. همچنین در راستای غناسازی فرهنگ های موجود در خاورمیانه ایجاد روابطی گرم و دوستانه را مبنا قرار 

می دهد.
4- در مقابل اَعمالی که موجب همانندسازی،  کوچ اجباری، نسل کشی فرهنگی و... می شوند، مبارزه صورت می گیرد.

5- نقش زنان از فاکتورهای اساسی  غنابخشی و محافظت فرهنگی به شمار می آید. طبق ذهنیت آزادی خواه و مساوات طلب 
نظام کنفدرالیسم دموکراتیک، حضور زنان در این عرصه حیاتی می باشد.

6- هر مادری نیز بنابر پایبندی به اصل دموکراسی هم در قبال آموزش فرزندان خود و هم در قبال جامعه مسئول است. 
در صورت مواجه شدن با مشکالت نیز مبارزه بر اساس روش های دموکراتیک امکان پذیر می باشد.

7- فرهنگ مادر یکی از ارزش های مقدس جامعه ی انسانی محسوب می شود. جهت صیانت و پاسداری از این فرهنگ 
هر کس و به یژه زنان بایستی اهتمام الزم را به خرج دهند. بسط و گسترش  دهی واحدهای دفاع ذاتی نیز روش  مبارزه ای 

دموکراتیک به  شمار می آید.
مؤسسه های  دایرکردن  با  جهانی،  هم  منطقه ای  سطح  در  هم  اجتماعی  انقالبی  ایجاد  و  کردن  پیشاهنگی  با  زنان   -8

روشنفکری و فرهنگی به سازماندهی خویش ادامه خواهد داد. 
9- از روستا گرفته تا شهر و... افتتاح نهادهای آموزشی و روشنفکری زنان صورت می پذیرد.

10- در نظام خودمدیریتی دموکراتیک سعی در بازگشایی پارک های آزاد،  ایجاد عرصه های امن جهت زندگی کردن و 
پیشبرد فعالیت های روزانه و... برای زنان می شود.

11- بایستی زنان در راستای پیشرفت و پیشبرد ارزش های فرهنگی مانند موسیقی، ادبیات، هنر، فولکلور)اعتقادات، آداب  
و رسوم  قدیمي  واجدادي( و... بکوشند.

12- جهت مستحکم تر نمودن اتحاد و همبستگی بین زنان، گسترش عرصه های مختلف فرهنگی ـ هنری را مدنظر خواهیم 
گرفت.
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13- حقایقی که در عرصه های مختلف اید ئولوژیکی،  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... صورت می گیرند، توسط مطبوعات 
و رسانه های گروهی که با پایبندی به اصل دموکراسی به فعالیت می پردازند با همه ی جامعه در میان گذاشته خواهند شد.

مبارزه  شده اند،  مبدل  رسانه ها  تبلیغاتی  ابزار  به  امروزه  که  فرادست  و  تبعیض آمیز  گرایشات  همه ی  برابر  در   -14
دموکراتیک انجام می گیرد. بایستی رسانه ها مبرا از هرگونه گرایش ضرررسان به فعالیت بپردازند.

15- برنامه های مانند فیلم،  سریال، کلیپ،  تبلیغات تلویزیونی و... که با توسل به آنها از زنان استفاده ی ابزاری می شود 
ممنوع گشته و جهت پایان بخشی به چنین برخوردهایی نیز تالش الزم انجام خواهد گرفت.

16- در برابر ماده های قانون اساسی که متکی بر ذهنیتی جنسیت گرا، تبعیض آمیز، سرکوبگر شکل گرفته اند مقابله و 
مبارزه صورت خواهد گرفت و برای تغییر این قوانین نیز بستر الزم فراهم می گردد.

الزامی ست . جهت پیروزی در عرصه ی فکری ـ اید ئولوژیکی  زنان  به  17- دایر کردن مطبوعات و رسانه های مختص 
موجودیت چنین نهادهایی اجباری ست.

18- آژانس های خبری، جهت اطالع رسانی و پوشش دهی خبرهای مرتبط با زنان، دایر می گردد.
بُعد اقتصادی

می توان اقتصاد را این گونه بازگو نمود: عمل برآورده سازی 
نیازهای مادی جامعه و صورت نهادینه و مقراراتی آن. کلمه ی 
قوانینی  گفتمان  دگر  به  است.  خانه  قوانین  معنای  به  اقتصاد 
اتکاء  با  لذا می توان  زنان وضع شده اند.  به دست  می باشند که 
عرصه  این  در  هر کس  از  بیش  زنان  اینکه  تاریخی،  اسناد  بر 
که  بگوییم  اگر  حتی  کرد.  اکتفا  کشیده اند،  رنج  و  بوده  فعال 
می باشد،  و  بوده  زنان  رنج  عرصه ی  واقع  در  اقتصاد،  عرصه ی 
صحیح تر خواهد بود. بنابراین عرصه ی اقتصاد، عرصه ی حرفه ی 
زنان است. شایان ذکر است که، این پیوستگی در طول تاریخ تا 

به حال بصورتی بسیار طبیعی شکل و تداوم یافته است. همچنین عرصه ای ست که بعدها به انحصار نیروهای کاپیتالیستی 
درآمده و به استثمار دسترنج زنان می پردازد. لذا می توان گفت که نظام مدرنیته ی کاپیتالیستی بزرگترین دشمن زن و 
اقتصاد است. سرشت جامعه با مقوله ا ی به نام »جمع گرایی« تنیده شده و خوگرفته است. چنانکه پایبندی به این اصل 
شرط اساسی تداوم حیات محسوب می شود. در فعالیت های اقتصاد نیز این مقوله مدنظر قرار گرفته شده است. اقتصاد 
اجتماعی نیز بصورت دست جمعی)کلکتیو( و با مشارکت همه ی افراد جامعه می تواند رونق یابد. در واقع کاپیتالیسم با 
به انحصار درآوردن عرصه ی اقتصاد بیشترین ضربه را بر پیکر اقتصاد وارد ساخته است. زیرا اقتصاد را نه برای رفع و 
فراهم نمودن نیازهای اجتماعی بلکه جهت کسب سود بیشینه و انباشت سرمایه برای قشر خاصی به کار گرفته و بدین گونه 
آن را از مضمونش تهی کرده اند. این درحالی ست که دایره ی اقتصاد، صحنه ی فعالیت های جمعی و دموکراتیک یک جامعه 
محسوب می گردد. نفی و طرد زن در این عرصه موجب بی عدالتی و تشدید مشکالت روزافزون در جامعه شده است. رعایت 
دموکراسی بیش از هر جایی در این عرصه احساس می شود. هیچ فعالیتی نیز نمی تواند به اندازه ی فعالیت های اقتصادی 
برای جامعه مفید، اخالقی و سیاسی باشد. بر مبنای سیاست دموکراتیک تعریف تازه ای از اقتصاد نیز صورت گرفته است. 
اقتصاد نه برای انحصار دولتی و خصوصی، بلکه جهت رفاه و آسایش جامعه می باشد. انحصار و استثمار اقتصادی امری 
غیرقابل قبول است. جهت ریشه کن کردن ذهنیت مزبور نیز مبارزه ای منسجم و متداوم الزم است. زیرا اقتصاد بر مبنای 
اخالق و سیاست اجتماعی پیشرفت خواهد کرد. هیچ انسانی را فاقد کارکرد و بی فایده نمی توان یافت. جهت تداوم حیاتی 

مفید هر کس نیاز به تحرک دارد. چه بسا این تحرک در راستای رفاه، آسایش، امنیت و پیشرفت صورت گیرد.
و  بیکاری  فقر،  سیاست  است.  شده  دگرگون  نیز  روستا  و  شهر  طبیعی  روابط  اقتصاد  عرصه ی  کردن  انحصاری  با 
گرسنه گی را به منظور وابسته سازی جامعه به خویش بسط می دهند. راه حل و  راه گذار از این مخمصه  با توجه نمودن به 
مقوله ی اجتماعی کردن اقتصاد و تحویل به صاحب واقعی اش، میسر می گردد. در راستای نوسازی  اقتصاد و بهبود  این 
عرصه، نظام خودمدیریتی دموکراتیک در برابر صنعت گرایی)اندوستریالیسم( پروژه ی »بازگشت از شهر به روستا و پیشبرد 
زراعت« را نهادینه  می سازد. با استقبال از این پروژه  هر کس می تواند به حس تعلق خود به خاک و سرزمینش پایبند 
بوده و در راستای زنده نگه داشتنش کوشا باشد. تنها بدین صورت می توانیم زندگی ای بامعنی داشته باشیم. بازگشت به 
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خاکی که نقش مادر را ایفا می کند. شاید بدین وسیله بتوان به التیام زخمی هایی که سالیان سال است بر پیکر این مادر باارزش 
با توسعه ی پروژه هایی چون سدسازی،  برج سازی، ساختن بی رویه ی آسمان خراش ها،  خشکاندن دریاچه  و رودخانه ها، تخریب 

جنگل و مراتع طبیعی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و... پرداخت.
برحسب این شرط حیاتی بایستی هر یک از افراد جامعه بسیج شده و اجازه ی پیشروی بیش  از این را از دشمنان اقتصاد، 
طبیعت و جامعه سلب کنند. زنان نیز حق دارند از اقتصاد طبیعی برخوردار باشند. فعالیت و مشارکت چشم گیر زنان می تواند 
بر روند دموکراتیزه شدن این عرصه تاثیرات مثبت برجای گذارد. زنان با احترام و ارزش  قائل شدن به قوانینی که توسط مادر ـ زن 
وضع شده اند و جهت صیانت از آنها بایستی بیش  از توقع الزم تالش کنند. چنانکه تداوم مبارزه  ای مستحکم ملتزم آزادی 
می باشد. بازگشت به روستاها و تأسیس واحدهای اقتصادی، کمون، تعاونی و... می تواند گامی مهم در راستای تحقق پروژه ی 

رهایی اقتصاد از جنگال نیروهای استثمارگر)کاپیتالیست( محسوب شود.
بر این مبنا

1- مادر بودن رنج بسیار زیادی در بر دارد. رنجی که هیچ کس توان اندازه گیری و قیمت گذاری بر آن را ندارد. چنان ارزش  
واالی ست که مبارزه در راهش اعتقاد و پایبندی راسخ می طلبد. زیرا هر کس در جامعه مؤظف است از این ارزش مقدس دفاع 

و صیانت به عمل آورد.
2- بایستی زنان در راستای کسب حقوق طبیعی و برابر خود در این عرصه حتی یک لحظه از مبارزه غافل نشوند.

3- در عرصه ی اقتصاد سازماندهی و پیشرفت نقش زنان الزم است. جهت نظارت بر همه ی امور این عرصه نیز هیئتی 
مشترک از زنان و مردان تشکیل خواهد شد. 

4- زراعت بنیان فرهنگ مادی و معنوی یک جامعه را تشکیل می دهد. صیانت و پیشرفت از این تشکل شرطی حیاتی به 
شمار می آید.

5- جامعه را به سمت تولیدات مفید و سالم تشویق کردن و از مصرف گرایی جلوگیری به عمل آوردن از وظایف هر کادر 
این عرصه  محسوب می شود.

6- هیچ نیرویی در این عرصه حق تعرض، سوءاستفاده، غارت  و غصب دسترنج زنان را ندارد. در صورت به وجود آمدن 
چنین مشکالتی نیز هم به واحدهای مربوطه جهت برطرف نمودن مسئله رجوع خواهد شد و هم از سوی خود زنان مبارزه 

صورت خواهد گرفت.
7- برای استخدام شدن نظر و فکر زنان راجب به آن کار مدنظر خواهد بود. در حوزه ی اقتصاد نیز اصل تمایز مثبت به 

منزله ی رعایت حقوق زنان حائز اهمیت می باشد. قائل شدن هر گونه تبعیض در رابطه با زنان محکوم و رد می گردد.
8- در مقابل مصرف گرایی به مبارزه برخاسته و ترقی  و پیشرفت را در تولید اجتماعی می بیند.

9- جهت رفع فقر، گرسنگی و بیکاری تالش و کوشش الزم را اساس می گیرد.
10- از نهادهای چون ورزش، هنر، بهداشت و سایر نهادهای اجتماعی بهره برداری و کسب سود ـ سرمایه ممنوع می باشد.

11- در برابر هرگونه بهره برداری مالی از زنان مقابله و سوءاستفاده ی جنسی جرم محسوب می شود. با نهادهای ترویج 
فحشا بسختی برخورد خواهد شد. 

12- مبارزه ای همه جانبه و بی وقفه جهت ریشه کنی اندوستری و انحصارطلبی که متکی بر غصب هستند را الزامی می داند. 
اکو اقتصاد یعنی اقتصادی اکولوژیک را مبنا قرار داده و به تولید می پردازد.

13- کسی که فاقد دسترنج باشد را جهت فعال شدن در این عرصه آموزش و آماده می سازد.
14- در راستای اجتماعی کردن تولیدات و دسترنج زنان به روش های دموکراتیک متوسل می شود.

15- بسط تعاونی های زنان را شالوده ی رونق اقتصاد جامعه ی دموکراتیک می داند.
16- تعاونی، نیازهای جامعه را تأمین می کند. اولویت بخشی به تغییر قوانینی که انحصار و سود بیشینه را مشروع می کنند 

از جمله مواردی هستند که ضرورت مبارزه را می رسانند. 
بُعد اكولوژیك

در جهان هستی همه ی موجودات دارای مناسبات همسانی هستند که بدون یکی حیات دیگری با مشکالت مواجه می گردد. 
ولی این روابط با مداخالت انسان بر طبیعت و دنیای طبیعی موجودات خطر استحاله شدن و از بین رفتن گونه های متفاوت 
هستی بیشتر شده است. بحرانی که به آن فالکت های طبیعی گفته می شود در نتیجه  ی این عملکردها به وجود آمده اند. این 
نتایج نیز از همان  ذهنیت سرچشمه گرفته که همیشه در پی برقراری حاکمیت مطلق خود بر همه ی هستی بوده  است. همین 
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ذهنیت باعث هرچه ژرفتر شدن بیگانگی انسان با طبیعت شده است. در حالی که استثمار و تخریب طبیعت به معنای از 
بین بردن طبیعت انسانی و اجتماعی ست. گونه های موجود نظام حاکم بر مبنای ذهنیتی قدرت  ـ  دولت گرا به تالش های 
خود جهت فتح دنیا و استثمار ارزش های طبیعی موجود در عالم هستی هر روز بیش  از روز دیگر موجب تراژدی های 
زیادی می گردند. تا زمانی که سازماندهی کمون و مجلس های خلق گسترش نیابد و جامعه نیز به ذهنیت اکولوژیک و 
دموکراتیک دست نیابد، نمی توان گفت که عرصه  بر ذهنیت و نیروهای قدرت ـ  دولت گرا تنگ  گردیده است. چون ذهنیتی 
که موجب تفکیک رابطه ی میان حیات اجتماعی و حیات کیهانی شده است را بایستی ریشه کن نمود. زیرا همین ذهنیت 
موجب این همه تراژدی در جامعه انسانی شده و تبعیض فاحش بین زن و مرد را تعمیق بخشیده و سطح حاکمیت مرد 

را باال برده  است. زن دارای رابطه ی تنگاتنگی با طبیعت 
اول و دوم است. حلقه ی اساسی رابطه ی مذکور را ایفا 
می کند. جدا شدن این حلقه موجب تخریباتی گردیده 

که امروزه شاهد نتایج الم بار ناشی از آن هستیم.
اگر سطح آگاهی اکولوژیک در میان جامعه گسترش 
عمل  به  ممانعت  مزبور  موارد  از  توانست  خواهیم  یابد 
آوریم.در راستای کسب ذهنیتی نوین خواهیم توانست 
در  این  نماییم.  تضمین  را  آزاد  آینده ای  و  زندگی 
است.  مواجه  نابودی  با خطر  دنیا  امروزه  که  حالی ست 
جهت جلوگیری از این خطر نیز بایستی از این ذهنیت 
گذار صورت پذیرد وگرنه روز به روز بر شدت مشکالت 

برقرار ساخت.  پیرامون  دنیای  با  را  روابط خویش  اجتماعی  و  اکولوژیک  مبنای ذهنیتی  بر  بایستی  افزوده خواهد شد. 
هنگامی که جوامع بتوانند بیگانگی میان خود با پیرامون خویش را از میان بردارند خواهند توانست از عدالت، آزادی، 

دموکراسی و مساوات سخن به میان آورند. مبنا قرار دادن مبارزه ای منسجم در این عرصه امری ست الزامی. 
همه روزه ما شاهد روز به روز گشادترشدن سوراخی هستیم که در اثر آلودگی های جوی در طبقه ی ازون ایجاد شده. 
از حیوانات،  آلودگی هوایی، آلودگی آب و تلف شدن صدها گونه ی گیاهی و دریایی، خطر منقرض شدن نسل برخی 
آلودگی صوتی و... از جمله مواردی هستند که زنگ خطر را به صدا در می آورند. افزایش جمعیت و عدم توجه و مراقبت از 
محیط زیست موجب فالکت هایی که جبران ناپذیراند ، خواهد شد. فالکت هایی که حیات همه ی موجود و بالاخص انسان ها 

را تهدید می کند.
نظام های ابرقدرت و حاکم بر جهان با بکارگیری عرصه ی علم تمامی واقعیات را با نگرش و بنا به منافع نظامی خویش 
باژگون کرده و آن را بسان سیر طبیعی دیالکتیک جلوه می دهند. این در حالی ست که عرصه ی علم هنگامی که تحت 
سلطه ی دیوانه های قدرت  قرار گرفت به کلی از اهداف خویش دور افتاد و برعکس روز به روز رسیدن به آن اهداف را به 
توهم مبدل کرد. به آن اندازه که پیشرفت صنعت گام مهمی در تاریخ بشر بود به همان میزان نیز صنعت گرایی مبدل به 
مشکلی که انسانیت را دچار خسران ساخت، شد. نخست دسترنج انسان ها را بی ارزش نمود و سپس برای عرضه کردن 
راحت به بازار از آن بهره ی کالن ُجست. با تأکید می توان گفت که بیشترین آسیب ناشی از ذهنیت مزبور را زنان متحمل 
شدند. نه تنها دسترنج شان با سرقتی بی سابقه مواجه شد، بلکه تمام وجودش نیز به کاالیی مبدل شد که بازار تقاضا را گرم 
نگه می دارد. عدم اطالع از اصل و هویت خویش موجب می شود که زنان به راحتی در دام های گسترانیده شده ی ذهنیت 
انسان ستیز بی افتند. زنان اگر بتوانند با پیرامون )همه ی موجودات جهان هستی( خود رابطه ی الزم را برقرار کنند، خواهند 
توانست از این ذهنیت نجات یابند. زنان اگر بر بنیان آگاهی و اراده  ی ذاتی خویش بتوانند در مقابل ذهنیت موجود مبارزه 
را جهت سازماندهی ای نیرومند گسترش دهند، می توانند آینده ای آزاد را تضمین کنند. هنگامی می توان از آزادی اجتماع 

سخن به میان آورد که استثمار اکولوژی به پایان رسیده باشد.
بر این مبنا

1ـ جامعه ای اخالقی و سیاسی بر بنیان ذهنیتی دموکراتیک و اکولوژیک و عاری از هرگونه اشکال استثمارگر تأسیس 
خواهد شد.

2ـ در نهاد جامعه ی دموکراتیک ارتباط روستا و شهرها بر مبنای تغذیه ی متقابل و رفع نیازها صورت می گیرد.
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3ـ میهن دوستی و ارزش خاک، دسترنج و اکولوژی را بایستی با بینشی دموکراتیک درک نمود. جهت رفع نیازهای زندگی 
نیز به این اصل ها تکیه کرد.

4ـ برای پیشبرد سطح آگاهی اکولوژیکی در جامعه بایستی از سازمان و نهادهای اکولوژیکی حمایت الزم را انجام داد.
5ـ مراقبت و مواظبت از محیط زیست شرط اساسی  اجتماعی بودن است.

6ـ بایستی هر شهروند کوردستانی در قبال غناهای این خاک وتقویت نمودن منابع روزمینی و زیرزمینی اش خود را مسئول 
بداند.

7ـ در مقابل هرگونه عملکرد فاقد مسئولیت الزم از فکری گرفته تا فن آوردی، جغرافیک، صنعتی و... مبارزه صورت خواهد 
گرفت.

8ـ در برابر ذهنیتی که در کوردستان موجب تخریبات اجتماعی و اکولوژیک شده است به مبارزه برخاسته و دفاع ذاتی 
انجام خواهد گرفت.

9ـ جهت ممانعت بعمل آوردن از خالی کردن روستاها به بهانه ی جنگ، درگیری، عدم وجود کار، آموزش، بهداشت و... 
اقدامات الزم صورت خواهند گرفت. جهت بازگشت به روستاهای خالی شده تأسیس نهادهای مرتبط انجام می گیرد. همچنین 

از کوچ روستاییان جهت رفع نیازهای زندگی به داخل و خارج از مهین جلوگیری می شود.
افزایش  می دانیم.  اجتماعی  زندگی  تداوم  حیاتی جهت  شرط  را  مشترک  زندگی  و  جامعه  آگاهی  گسترش سطح  10ـ 
بی رویه ی جمعیت یکی از مشکالتی ست که توازن طبیعی حیات را بر هم می زند. برای رعایت این توازن نیز نیاز به گسترش 

آگاهی مذبور است.
11ـ جهت از بین بردن انحصار مادی، تولید جمعی اصلی اجتناب ناپذیر می نماید.

12ـ به اختیار جامعه سدهای کوچکی که موجب تخریب اکولوژی نشوند درست خواهند شد. تولید انرژی در صورتی تداوم 
می یابد که توازن طبیعت را بر هم نزند. این مورد در رابطه با تولید و بکارگیری فناوری نیز صدق می کند. اهتمام الزم جهت 

ارتقاء سطح زندگی مطلوب و صحیح نشان داده می شود.
باد و آب استفاده  انرژی نور آفتاب،  از  نیاز مبرمی به تأسیس نهادهایی که  13ـ جهت رفع حاجت برق و... در جامعه، 
بر مبنای پیشبرد  انجام می دهند، نظام طبیعی را تهدید و تخریب نمی کنند وجود دارد. لیکن  سازماندهی  می کنند، تولید 

سیستم اکوفناوری صورت خواهد گرفت. 
14ـ هر فرد مؤظف است در جایی که زندگی می کند درخت بکارد و از آن مراقبت کند. چنان کنیم که محیط زندگی به 
بهترین وجه ی موجود سرشار از حس آزادی، امنیت ، دوستی و همدلی باشد. برقرار ساختن محیطی دوستانه و صمیمی هم در 

سطح جامعه و هم در سطح کیهانی می تواند ما را به کمال مطلوب انسانیت برساند.
15ـ هر گونه نظر و یا عملکردی که در راستای استثمار اکولوژی انجام گیرد با دفاع ذاتی جامعه مواجه خواهد شد.

بُعد اخالقی و زیباشناسی
در تمام اعصار بشری، انسان دنبال به تصویر کشاندن اخالق و زیبای بوده است. سعی کرده اند طبق شرایط معقول زندگانی 
خویش این دو اصل را اساس گیرند. اخالق همانا خرد جمعی، نیکی و صداقتی ست که در بطن جامعه وجود دارد. برای اینکه 
انسان ها بتوانند زندگی خوب و مطلوبی داشته باشند اهتمام به خرج داده و جهت بهترشدن زوایای نامطلوب آن می کوشند. 

حوزه ی زیبایی شناسی نیز به کاوش زیبایی های زندگی اجتماعی می پردازد. چیزی که بر مبنای زیبایی شناسی طرح گردد 
برای پیشرفت نیکی و درستی در آن حوزه نیز جای معینی باز می کند. بدین معنا به طوری مستقیم این دو اصل بر معیار و 

انتخاب های فرد و اجتماع تاثیر می گذرد. در واقع معیارهای بنیادین اجتماعی از اصل های مذبور نشأت می گیرند.
در جامعه ی طبیعی انسان دوستی؛ احترام متقابل؛ مشورت؛ همدلی و صیانت از بنیادی ترین ارزش های محسوب گردیده اند. 
ارزش های  موجب کسب  و  بوده  دینامیک  و  پویا  همیشه  که  توازنی  است.  بوده  برقرار  بی نظیر  ارتباطی  و  توازن  جامعه  در 
بسیاری شده است. هنگامی که این توازن و روابط با انحرافات مواجه شدند راه را بر مشکالت و دشواری های موجود باز کردند. 
هنگامی که انسان ها بر مبنایی صحیح زندگی خود را تعیین و مشخص می سازند بدان معناست که اخالق و زیبایی شناسی را 
ترجیح می دهند. بالذاته همین اصل های مهم هستند که شیوه  ی حیات انسان را هویدا می کنند. همچنین رعایت  مبانی چون 
عالقه به خود و دیگران، اعتماد به نفس، پیشبرد مناسبات بر مبنای دوستی،  احترام و اعتماد از مواردی پراهمیت هستند. 
 زنی که رابطه اش با حیات نیرومند است؛  جهت زیبا و بامعنا شدن زندگی نیز کوشا می باشد. از این منظر مسئولیت های زنان 
تا  تاریخ  از طول  با دسترنج خود  را  در قبال حیات نسبت به مردان بیشتر می باشند. زیرا زنان پرنسیب های اساسی حیات 
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به امروز آورده اند. رابطه ی تنگاتنگی که زنان با حیات دارند منبع بنیادین واقعیت مذکور است. هیچ کس نمی تواند به 
این رابطه لطمه ای بزند یا موجب کمرنگ شدن آن شود. زیرا هر آنچه که اصیل باشد در حین حال نیز غیرقابل تغییر 
است. شخصیتی که معیارهای بهبود بخشیدن را مبنای اتیک و استاتیک بداند، خواهد توانست طبق مالک های جامعه ی 
دموکراتیک شکل گیرد. بایستی علیه ذهنیت قدرت ـ  دولت گرا و گرایشات ملکیت گرا مبارزات خویش را به سطحی رساند 
که آزادی  را تضمین کند. زیرا این ذهنیت موجب تخریبات زیادی بر ارزش های جوامع و شخصیت فرد شده است. حیاتی از 
پیش تعین و ترسیم شده همانا حیاتی مصنوعی می باشد و از طریق پیشبرد مدل هایی که برآنند در جامعه برجسته سازند 
به دور از واقعیات جامعه ای اخالقی و سیاسی  می باشند. از این نظر هموارکردن بستری مناسب جهت تغییر و تحول موارد 

منفی و آسیب رسان به ارزش های جامعه که از گرایشات قدرت گرا سرچشمه می گیرند مستلزم مبارزه ای بی وقفه است. 
بنابراین زنان جهت دست یافتن به ذهنیتی نشأت گرفته مبنی بر معیارهای اخالق و زیبایی شناسی اجتماعی بایستی 
سطح آموزش خود را ارتقاء داده و به مواردی که کمرنگ شده اند، زندگی ببخشند. حوزه ی ژنئولوژی به پیشرفت اخالق و 
استاتیک اهمیت الزم می دهد. برای رساندن این حوزه به سطحی واالتر نیاز به تالش وافری است. هنگامی که این حوزه 

موفق عمل کند می تواند برای پیشرفت سیستم خودمدیریتی دموکراتیک نیز بستری مناسب را فراهم آورد.
بر این مبنا

1ـ بایستی زنان با معیارهای اخالقی و زیبایی شناسی به آموزش و پرورش خود اهتمام ورزند. همچنین برای گسترش 
این ارزش ها در سطح جامعه کوشا باشند.

2ـ اخالق و زیبایی شناسی اجتماعی مانند بخش جداناشدنی فعالیت های ژنئولوژی به شمار می آید.
3ـ احترام، عالقه، اعتماد،  همدلی، مشورت، روابط و همکاری متقابل بر اصول مذبور پایه  می گیرند. 

4ـ اگر توازن و آهنگ الزم در روابط اجتماعی و فردی بر این اصول رعایت گردند، معیارهای مدنظر بامعنا می شوند.
5ـ بایستی به نحوی بسیار مطلوب ویژگی های هنری و زیبای زنان را مطرح کرده و جهت پیشرفت هرچه بیشترشان 

تالشی بی وقفه به خرج داد.
6ـ در مقابل هرگونه برخورد و عملکردی که با گرایشاتی مغایر با اخالق و زیبایی شناسی اجتماعی دارد مبارزه صورت 

می پذیرد. جهت آموزش و پرورشی سالم برای کودکان روش ها باید عاری از پس مانده های ذهنیت جنسیت گرا باشند.
7ـ بایستی در مقابل سیاستی که زن را ملک مرد می شمارد مبارزه ای متداوم صورت گیرد.

8ـ زنان تحت نظارت سازماندهی مشترک در سراسر دنیا بر علیه هرگونه اشکالی که زنان را تحت نام زیبایی به شیء 
و یا مدلی  جهت کسب سود کالن به کار می گیرند؛ به مانند ماشین جهت زاد و ولد می بینند؛ برای رونق بخشی به بازار 

زنان را به ابزار تبلیغات و... مبدل می سازند؛ به مبارزه ای فراگیر دست خواهند زد.
و  است همت گماشته  آفرین  زنان خطر  زندگی  و  برای سالمتی  به رسوا کردن سیاست هایی که  بایستی  زنان  9ـ 

سازماندهی ای آلترناتیو را مبنا قرار دهند.
10ـ زنان از هارمونی الزم با هنر،  جامعه و طبیعت برخوردارند و مشارکت در این عرصه را امری الزامی می دانند. با 

رعایت اصول های اینچنینی نیز بایستی به سازماندهی و پیشرفت خویش در عرصه های مذبور بپردازند.
11ـ برای ارتقاء دادن آگاهی و شناخت در بُعد اخالق و زیبایی شناسی نیز تأسیس حوزه های مربوطه جهت آموزش 

الزامی می نماید.
12ـ در راستای آموزش کودکان نیز باید تأسیس  نهادهای الزم را حائزاهمیت بشمارند.

بُعد دیپلماسی
 می توانیم مرحله ای که در آن به سر می بریم را مانند برهه ای حساس و حیاتی برای زنان نام ببریم. بایستی در این 
مرحله بتوان نهادهای ماندگاری را بنیان  نهاد که بتواند برای زنان حوزه های کاری را ایجاد کند. هنگامی که زنان در 
این برهه  جوابگو شوند.  برای  توانست  باشند، خواهند  عرصه های روشنفکری،  اخالقی و سیاسی مشارکتی فعال داشته 
بنابراین بایستی بتوان از لحاظ ایدئولوژیکی و سیاسی بصورتی فعال خود را سازماندهی نموده، برنامه ریزی  کرده و هرچه 
به آن  فعالیت زنان در عرصه های مختلفی که در فوق  به میزانی که سازماندهی و  نمایند.  اجرایی  را  برنامه ها  سریعتر 
اشاره شد حائزاهمیت می باشد، به همان میزان نیز مشارکت در عرصه ی دیپلماسی نیز الزامی ست. دیپلماسی که در نهاد 
دولت ـ ملت اجرایی می گردد تنها و تنها به خدمت نظام های حاکم پرداخته و از چارچوب نیازهای خلق ها به دور عمل 
می کند. دیپلماسی مذکور جهت منافع دولت ها کار می کند نه خلق ها. در واقع سیاستی در پیش گرفته نشده که مدافع 



ایدئولوژیکایدئولوژیک

حقوق زنان، خلق  و جمعیت ها باشد. چنانکه دیپلماسی که طبق سیاست و منافع دولت ها شکل پذیرفته و کاربرد دارد، برعکس  
نتوانسته جهت منافع خلق ها تأثیرگذار بوده و در راستای نزدیک شدن ملت ها به یکدیگر تالش کند.

ولی دیپلماسی که بار نخست در خاک این دیار ریشه دوانیده است، بر بنیان اخالق و سیاستی که تنها و تنها در راستای 
خدمت به خلق ها و پیشرفت شان کار کند، شکل گرفته است. دیپلماسی بر مبنای چنان سیاستی که هیچ وقت حقوق سایرین 
را نادیده نگرفته؛ مساوات و برابری را مدنظر قرار داده؛ به جای داد و ستد با دولت ها به گسترش روابط دوستانه با فرهنگ 
خلق های موجود در منطقه و جهان اهمیت نشان می دهد. در این راستا زنان ایفاگر بهترین و بیشترین نقش بوده اند. زیرا بیشتر 
به روابطی که خارج از محدوده ی قدرت طلبان و جاه طلبان باشد، اکتفا کرده اند. زنان دارای مسئولیت بیشتری در قبال خواسته 
و نیازهای جامعه هستند. چونکه دارای وظایفی حیاتی و غیرقابل چشم پوشی اند. به همدلی و همیاری بیشتر اهمیت می دهند. 
بنابراین دیپلماسی برای هر جامعه ای می تواند چنان عرصه ای باشد که  جهت شناخت بیشتر فرهنگ ها با هم؛ ارتقاء شناخت، 
درک و همدلی  متقابل؛ بیان و ابراز عقاید آزاد و احترام به نظرات هم؛ حل و فصل مسائل با اکتفا به روش های دوستانه و... 

بستر مناسب را فراهم سازد.
و  نگرش  قراردادن چنین  با سرمشق  نیز  دموکراتیک شکل می پذیرد  نظام خودمدیریتی  در چارچوب  که  دیپلماسی ای 
گرایشی به فعالیت پرداخته و پیشرفت خواهد کرد. به همان میزانی که به پشتکار خلق  و جوامع منطقه نیاز دارد به همان اندازه 
نیز جهت تعمیم دادن روابط خود در سطح بین المللی نیز اهمیت داده و در راستای بهبود آن کوشا خواهد بود. به بهترشدن 
شرایط زندگی جوامع مختلف در کنار هم اهتمام ورزیده، جهت رفع نیازهای اقتصادی و معنوی تالش کرده، با آماده ساختن 
بستر الزم جهت مشارکت همه ی افراد جامعه در عرصه ها ی سیاست و اقتصاد کوشا خواهد بود. زنان نیز برای شناساندن نظام 
خودمدیریتی دموکراتیک خویش در سطح بین المللی بایستی قبل از هرچیز به نیرومندترکردن عرصه ی دیپلماسی پرداخته 
و به ارتقاء سطح مذاکرات مشترک بپردازند. سازماندهی منسجم در این عرصه یکی از شروط  اساسی نظام مذبور محسوب 
می گردد. در هر عرصه ای که باشد فرق نمی کند، زنان بایستی به آگاهی ذاتی خویش دست یافته و با اتکا بر اراده ی ذاتی خود 
به سازماندهی و فعالیت بپردازند. اگر تحرکات و فعالیت های زنان بتواند تمام جامعه را در بر گیرد، همچنین جهت رفع نیازهای 
جامعه با استفاده از روش های دموکراتیک تالش و کوشش نماید، بامعنا خواهد بود. عدم مشارکت زنان در صفوف مبارزه و 
سازماندهی اجتماعی دلیل اصلی  شکست جنبش های انقالبی در تاریخ بوده  است. سطح آزادی هر جامعه ای رابطه ی تنگاتنگی 
با سطح آزادی زنان آن جامعه دارد. با اتکا بر این اصل سپردن این وظیفه به نیرو و خرد جمعی جامعه امری حیاتی می باشد. 

آموزش کسانی که در این عرصه نقش ایفا خواهند کرد از اهمیت وافری برخوردار خواهد بود.
بر این مبنا

و  ایشان در سطح منطقه ای  آزادی  راستای  فعالیت در  و  آپو  زندگی کنونی رهبر  بهبودی شرایط  رایزنی جهت  1ـ 
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بین المللی از اساسی ترین شروط دیپلماسی در چارچوب سیاست دموکراتیک به شمار می آید.
2ـ جهت حل نمودن مسئله  ی کورد با دولت های منطقه ای و بین المللی گسترش رایزنی را مهم دانسته، نهاد و 

حوزه های مربوطه را پیشرفت داده و گسترش خواهد داد.
3ـ علیه ذهنیت جامعه ستیزی که در این عرصه خود را نهادینه کرده و به ملکیت گرایی و جنسیت گرایی دامن زده 

مقابله و جهت ریشه کن کردنش اهتمام الزم به خرج داده می شود.
و... که مانع پیشرفت سیاست دموکراتیک  انحصارگر، استثمارگر  4ـ در مقابل گرایشات جنسیت گرا، ملیت گرا، 

هستند، مبارزه صورت خواهد گرفت.
5ـ در چارچوب سیاست دموکراتیک گسترش روابط با سازمان های مختلف زنان امری الزامی  محسوب می گردد.

6ـ جهت هرچه بیشتر شناساندن گرایش جنبش آزادی خواه زنان کورد به زنان و خلق های منطقه کوشا بوده و در 
چارچوب موارد مذبور سازماندهی انجام می دهد.

7ـ سعی بر شناساندن جوانب مختلف نظام خودمدیریتی دموکراتیک خواهد کرد.
روابط  ایجاد  و  داده  ارتقاء  را  جامعه  شناخت  و  آگاهی  سطح  کرده،  مبارزه  غیره  و  خانگی  خشونت  علیه  8ـ 

دموکراتیک را مبنا قرار می دهد.
9ـ فعالیت های دیپلماتیک در هر چهار بخش کوردستان بر مبنای رفع نیاز و طلب  و جهت بهبودی وضع زنان 

صورت خواهند گرفت. و در عرصه ی بین المللی نیز سازماندهی خویش را گسترش خواهند داد.
10ـ جهت حل مسئله ی زنان ایجاد زمینه و پالتفرم های مشترک را حائزاهمیت قلمداد می نماید.

11ـ با هدف نهادینه ساختن جامعه ای آلترناتیو و در رأس آن مبنا قرار دادن نیروی تحول خواه زنان به میادین 
مبارزه گام گذاشتن بامعنا خواهد بود.

12ـ برای گسترش دادن به فعالیت های دیپلماتیک ایجاد و سازماندهی نهادهای اجتماعی الزامی می باشند.
13ـ بایستی کادرهایی که این فعالیت را سازماندهی کرده و پیشبرد می دهند نیز از آمادگی الزم برخوردار باشند.



وضعیت سیاسی و اقتصادی زنان در ایران
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وضعيت سياسی و اقتصادی زنان در ایران
   

   سیاست هاي اعمال شده از سوي دولت، جامعه و به خصوص موقعیت زن را با نابساماني هاي سیاسي، اقتصادي، 
فرهنگي و ... مواجه نموده و در بحران اجتماعي فرو برده است. نظام دیني با برخورداري از ساختار مردساالر و 
اقتدارگرایانه ، طي سیاست هایي، مسائل و مشکالت اجتماعي را روزبه روز پیچیده تر نموده و زنان را با بن بست 
مواجه مي سازد. لذا باید چنین نظام دیني ـ سیاسي به خوبي تحلیل و ارزیابي شده و موارد فوق که زنان و 
همه  اقشار جامعه را در تنگنا ي هیرارشیک دولتي قرار داده، آشکارتر نموده و پرده از روي سیاست هاي دولت 
برداشته شود. سیاست هاي دولتي از یک طرف و از سوي دیگر نیز ساختار مردساالرانه و سنتي بر مبناي دین و 
شریعت همیشه در برابر زنان و کل جامعه به صورت تابوهایي که گذار از آنها غیر ممکن خوانده شده، بوده اند.

متأسفانه جامعه و زنان نیز این واپسگرایي را قبول کرده و حتي در بعضي جاها شاهد آنیم که زنان بیشتر از 
مردان مدافع چنین ذهنیت و سنتي هستند. در ضمن تحلیل صورت گرفته از عرصه ی  سیاسي و اقتصادي و 
مشکالت ایجاد شده در این عرصه ها ناشي از مداخله بیش  از حد دولت و سطح مشارکت کمرنگ زنان در این 
زمینه ها مي توان به جنبه دیگري از تحلیل علمي و شفاف تر در خصوص وضعیت کنوني زنان ایران دست یافت.

   سياست و اقتصاد
   سرزمین مزوپوتامیا از هزاران سال پیش گهواره  تمدن انساني بوده است. در این عصر تاریخی، نظام زن ـ مادر 
دارای اتوریته ی طبیعی بوده و همه ی  امور به شکلي طبیعي به دست  زن ـ مادر اداره  شده است. در آن دوران، 
زنان با پرداختن به زراعت و اختراع وسایلي همچون دوک نخ ریسي، دستار، چرخ، ابزارآالت سفالین و... پایه 
اقتصادي کنوني دنیا را بنا نهادند. در همان زمان بر اساس فرهنگ و ذهنیت نظام زن ـ مادر هیچ گونه بي عدالتي 
در توزیع و مصرف مواد غذایي و دیگر وسایل صورت نمي گرفت و این در حالی بوده که انباشت محصوالت یا 
مازاد افزونه جرم قلمداد  شده است. چراکه معیارهاي نظام زن ـ مادر بر مبناي عدالت، برابري و انسان دوستی 
بوده و مغایر با مفهوم ملکیت گرایي بوده  است. بدین ترتیب کودکان، جوانان و همه ی  افراد جامعه به گرد این 
حلقه برابري جمع شده و به دور از هرگونه اعمال فشاري در آرامش زیسته اند. در این مرحله، همه  کارها بر 
اساس نیازهاي اجتماعي صورت گرفته است،  تقسیم کاري نیز بدون نگرش تبعیض آمیز انجام شده است. در 
این میان از لحاظ اقتصادي، شیوه هاي زراعت، اهلي کردن حیوانات، جمع آوري میوه، آبیاري و اختراع وسایل 
به  از گروه و جامعه صورت  مي گرفت. شیوه ی پرورش حیوانات و پرداختن  رفاهي زندگي و شیوه هاي دفاع 
کارهای زراعی از مفهوم جنگ، زور و قدرت گرایی به دور بوده است. معیارهاي برابري، آزادي و عدالت این نظام 
پایه هاي دموکراسي، هنر سیاست و پیشرفت جامعه و خلق ها را بنا نهاد. این دوران داراي همان مشارکت، تفکر 

و ذهنیتي بود که به رؤیاي انسان امروزي مبدل گشته است.
   نظام حیله گر و شکارچی مردساالر از حقیقت خونین جنگ و خشونت برگرفته شده، عملکرد استیال، حاکمیت،  
اقتدارگرایي،  مالکیت،  مرکزیت گرایي،  فریب و حیله گري را نمایان مي سازد. این نظام از راه فریب به مقابله با 
نظام زن ـ  مادر پرداخت. مرد شکارچي در حین شکار به آگاهي هایي دست یافت و تغییرات موجود خود را از 
این راه به دست آورد. پیرمردان که به خاطر ضعیف  بودنشان در حاشیه جاي مي گرفتند با فریب دادن جوانان، 
آنها را به سوي خود کشانده و با پیشرفت محصول مازاد بر مصرف، جهت انباشت محصوالت، ثروتمند شدن 
و مشروعیت یابي در جامعه شروع به کسب قدرت نمودند. همچنین مردان با پي بردن به شریک بودن شان در 
تولد کودکان، میل مالکیت بر کودکان و زنان را در خود افزایش دادند. بدین ترتیب مرحله اي خونین و طوالني 

مدت آغاز گردید.
   مرحله  گذار از نظام زن ـ مادر به نظام مردساالري مرحله اي حساس و مهم در تاریخ انسان و طبیعت است. 
خونین،  مرحله  وارد  عدالت  و  برابري  صلح،  مرحله  از  طبیعت  و  جامعه  و  گرفتند  صورت  بسیاری  تغییرات 
بي بندوباري و هرج ومرج شد. سیاست همفکري و وحدت میان اقشار جامعه و طبیعت جاي خود را به سیاستي  



برگرفته از حیله، تحکم و قدرت گرایي داد. البته باید به مورد مهم نیز اشاره نمود که گذار به مرحله ی مذکور نیز 
به سهولت انجام نگرفته است. شایان ذکر است مرحله ای که سرشار از روحیه ی مقاوم و مبارز بود، به راحتی تن 
از نمونه های حماسه ا ی این واقعیت  انکی  اینانا و  به تسلیمیت و بردگی نداده است. داستان تیامات و ماردوک، 

می باشند.
   در اینجا نکته مهم این است که علل شکست نظام زن ـ مادر و تحکم مرد را به خوبي تحلیل کنیم. بدیهي 
است که نیرومندبودن مرد حلیه گر از لحاظ جسماني و ضعیف بودن زنان از همین لحاظ نمي تواند دلیل اصلي و 
قانع کننده این جهش تاریخي باشد. به عبارتی دیگر تفاوتمندی های بیولوژیکی دلیلی بر برتربودن جنسی بر جنس 
دیگر نمی باشند. با ارائه دالیل تاریخی و ارزیابي های صحیحي از این جهش و دگرگوني و درک علل آن مي توان به 

حقیقت نهفته تاریخي و اوضاع کنوني زن و محدود ماندنش پی برد.
   در حقیقت، ذهنیت خشونت طلب، ملکیت گرا، خودمرکزبین و قدرت طلب مرد منشأ اصلي گذار به این مرحله 
به شمار می آید. به طوري که نخست زن و سپس همه ارزش هاي طبیعي جامعه را به تصرف خود درآورده است. 
بدین ترتیب محدودیت هایی جهت مشارکت نجستن زنان در عرصه ی اقتصادي که همانا حاصل دسترنج خود زنان 
بوده، ایجاد کرده است. در پیش گرفتن سیاست و ذهنیت ملکیت گرایی اولین ضربه را به زن و سپس به جامعه 
وارد ساخته است. همان طور که در باال نیز بدان اشاره شد، گذار به چنین مرحله اي به آساني صورت نگرفته و الهه 
زن ـ مادر مقاومت بسیاري از خود نشان داده تا بتواند جامعه را از چنین مصیبتي رهایي بخشیده و نظام زن ـ مادر 

را حفظ کند.
   پیشرفت صنایع، علم و بکارگیری منحرفی از هوش تحلیل گر و عدم برقراری توازنی بین هر دو هوش) هوش 
عاطفي و تحلیلی( در طول تاریخ، همچون هیوالیي، جامعه را در منگنه ی قرار داده است. سیاست عوام فریبانه ی 
مرد حاکم با نظام کاهني سومر نهادینه گردید و با عقاید خدایي )زمین ـ آسمان( ریشه در اذهان جامعه دوانید. 
رفته رفته و با نهادینه گشتن ذهنیت مردساالر در جامعه، بردگی زن بیشتر تعمیق یافت. چراکه زنان روزانه جهت 

رفع نیازهای مادی و معنوی خود محتاج نظام مردساالر می گردند.
   تاریخ انسانیت همواره با امواج گوناگون تغییرات و دگرگوني ها در فرد و جامعه همیشه در حال فراز و نشیب بوده 
است. ذهنیت جنسیت گرا= قدرت گرا در هر یک از مراحل تاریخی با استفاده از نقاب های گوناگون به تداوم عمر 
خود پرادخته است. همه ی این تغییرات که برگرفته از آزمون نظام کاهني سومر و متکي بر ذهنیت اقتدار گراي 
دولت  اند، از لحاظ ساختار ذهنیتي در برخي مراحل با جزم اندیشی خداـ شاه و خداـ مرد، ادیان، فلسفه، علوم، 
تقسیمات طبقاتي و ... نمایان مي شوند. هر کدام شیوه ی به خصوصي براي قبوالندن خود به خلق داشته  و بر اساس 
پیشرفت و قدرت بخشیدن به دولت هیرارشیک )مردساالر( ظهور کرده اند. اما وضع زنان همچنان به شکل خود باقي 
مانده و حتي ریشه  بردگي ژرف تر و پیچیده تر شده  است. نظام جنسیت گرا و متجاوز روزبه روز زن را از جوهره ی 
راستین وی بیگانه گردانیده و او را وادار به قبوالندن سیاست هاي مردساالرانه کرده است. او را بسان کاالیي در 
بازارهاي بردگي  به فروش رسانده و یا در زندان همیشگي اش )خانه( محبوس گردانده است. نیروي مادرـ زن را که 
خالق جامعه و فکر برابري و آزادي ست و پایه  دموکراسي و به نوعي جوهر و حقیقت آن بوده، ناقص العقل دیده است. 
همچنین نیروي مبتکرش که پایه  تولید و هنر بوده را به کارهاي خانگي محدود کرده است. گاه زنان را همچون 

شي ء پرزرق و برق و گاه بسان برده اي مطیع جلوه داده اند.
   این در حالی ست که زنان در مراحل گوناگون کنار عالمان و اشخاص مبتکري که سعي در ایجاد تغییراتي فکری 
و فلسفی و... داشته اند جای گرفته و با استفاده از نیروي فکري و خالق خویش به آموزش این مردان پرداخته و 
دستیار صادقي براي آنان بوده اند. اما هرگز سهمی از سیر پیشرفت های مزبور شامل حال آنها نگشته و حتی نامی 
از آنان در تاریخ درج نشده است. هرچند که زنان همواره در قیام هاي مختلف طبقاتي، دیني و... در برابر نیروي 
اقتدار طلب و هیرارشیک دولتي و حاکمان جاي گرفته اند اما همیشه بعد از خاتمه این خیزش ها، زنان دوباره به 
زندان قبلي شان که همان خانه است، بازگردانده شده و بار دیگر از مزایاي رنج و تالش زنان سوءاستفاده شده است.
در دوره  سرمایه داري گرایشات فردیت گرایي تحولي عظیم در ساختار کالسیک جامعه  ایجاد نمود. زن در این دوره 
علي رغم دست یابي به حقوق نسبي در برابر مرد و مشارکت گسترده در عرصه هاي مختلف اجتماعي، از نظر هویتي 

ویژه
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و جنسیتي مورد استثمار نظام بورژوازي قرار گرفته است. به ویژه هویت جنسیتي وي به عنوان ابزار تبلیغاتي و 
کاالي نظام به کار گرفته شده است. هرچند که بعضي انقالب ها با شعار برابري طبقاتي در برابر نظام حاکم به 
مبارزه پرداخته اند اما گامي در راه آزادي زن و گذار از ذهنیت جنسیت گرایي و نظام پدرساالري برنداشته و از 

تکرار ذهنیت و نظام قبل از خود به دور نمانده اند.
مراحل  همه ی  در 
تاریخي  مختلف 
و  مقاومت  شاهد 
زنان  عظیم  مبارزات 
ادامه   همچون  که 
اینانا  الهه  مبارزه 
هستیم.  بوده اند، 
کوماگنه  در  زنوبیا، 
الهه   آخرین  به عنوان 
عظیم  مبارزه اي  مادر 
امپراتوري  مقابل  در 
رسانده  انجام  به  رم 
همچنین  است. 
در  نیز  کلئوپاترا 
الهه ی  فرهنگ  مصر 

خویش  موجودیت  اثبات  صدد  در  همیشه  نامدار  زنان  تاریخ  طول  در  است.  داشته  نگه  زنده  را  زن ـ مادر 
برآمده اند. الکساندرا میخای لوونا کولونتای، کالرا زتکین، رزا لوکزامبورگ و بسیاري از زنان دیگر که از لحاظ 
اجتماعي، سیاسي، نظامي، فرهنگی و... در جامعه  داراي هویتي سرشار از مبارزه و اعتراض علیه نظام پدرساالر 
بوده اند، حقیقت تاریخ نانوشته زن ـ مادر را با سردادن شعار ما »همیشه بودیم، هستیم و خواهیم بود«، ادامه 
داده اند. از طرف دیگر نظام مردساالر همیشه در پي نیرومندترکردن خود بوده و از طریق روش های مختلف 
است. در مرحله اي که  را مستحکم تر کرده  پایه هاي خود  و...  فرهنگي  اقتصادي، سیاسي، دیني،  اجتماعي، 
رقابت بر سر اقتصاد و پیشرفت کار و فن آوری بوده نیروي جسماني انسان از فاکتورهاي مهم به شمار مي آمد. 
در میان جامعه و طبقات پایین این زنان بودند که به بازوي قوي کاپیتالیسم تبدیل شدند. زنان، هویت رسمي 
کارگري و مشارکت اقتصادي را کسب کردند. نظام براي دستیابي به سود بیشتر، زنان و کودکان را با دادن 
دست مزدهایي بسیار کمتر از مردان در کارگاه ها و کارخانه ها به کار گرفت. زنان کارگر همواره با مشکالتي 
از قبیل مزد کم، نبود بیمه، دشواري شرایط کاري، بي سوادي و... روبرو بودند. طاقت فرسابودن کارها باعث 
بیماري و مرگ و میر بسیاري از زنان شد. نظام بدون توجه به وضع زنان تنها به دنبال کسب سود بیشتر 
بوده است. زنان طبقه بورژوا نیز از حقوق سیاسي و اقتصادي برابر محروم بودند. زنان با وجود جاي گرفتن در 
طبقات مختلف جامعه، مشکالت مشترک و تاریخي داشتند. سرانجام فریاد و صدای نارضایتي و اعتراض زنان 
به شکل گروهي و دست جمعی، در برابر نظام سرمایه داري و فئودال به درجه ی اوج خود رسید. در این قیام ها 
زنان بسیاري جان باخته اند. با پیشبرد سازماندهي های گسترده توانستند به طور قسمي پیشرفت هاي مهمی را 
پدید آوردند. تفکرات فمینیستي )مدافعین حقوق زنان( با امواج پي درپي، به صورت نگرش و دیدگاهي نوین 
در راستاي تحقق خواسته هاي زنان و به صورت اعتراضات آگاهانه نسبت به نظام مردساالر موجود، درآمد. هر 
گروه فمینیستي با اهدافي جداگانه به مبارزه پرداختند. اما وحدت و سازماندهي گسترده اي به وجود نیاوردند. 
هر کدام با توجه به تحلیل و دیدگاه خود سعي در نیل رسیدن به پیروزي  داشته اند. نگرش هاي فمینیستي 
با توجه به اوضاع زنان در نظام هاي مختلف دولتي و طبقاتي اوج گرفتند. در راستاي کسب حقوق، مشارکت 
سیاسي، اقتصادي و رفاه زندگي زنان به مبارزه پرداختند. اما امروزه آنچنان که از این جنبش ها و سازمان ها 



انتظار مي رود، نتوانسته اند به شکلي گسترده و جهان شمول وارد صحنه هاي مختلف اجتماعی و سیاسي شوند.
تاریخ بردگی زن، نوشته نشده ولی تاریخ آزادي اش در انتظار نوشته شدن است.

)رهبر آپو(
باستان شناسي  و  تاریخ شناسي  از جوانب تحقیقاتي، جامعه شناسي،  را  زنان  آزادي خواهي  بایستي جنبش هاي     
و... در سطح جهان مبرا از دیدي مردساالر و تک بعدي مورد کاوش و ارزیابی قرار داد. همچنین حقایق نهفته در 
تاریخ را بدون تبعیض قائل شدن،  کشف کرد و تاریخ زن را به  رشته ی تحریر درآورد. زیرا این زنان هستند که باید 
در راستای دست یافتن به هویت اجتماعي، فرهنگي،  سیاسي، اقتصادي، هنري و... خویش مبارزه نمایند. چرا که 
نمی توان از نظام ها حتی آنانی که خود را پیشرفته و دموکراتیک جلوه می دهند نیز انتظار داشت که زنان را آزادی 

بخشند.
   دیدی بر روند پیشرفت هاي جهاني در ایران و جایگاه زن در عرصه هاي اقتصادي و سیاسي

ـ هویت اقتصادي و هویت سیاسي زنان در ایران
ـ موانع موجود بر سر راه زنان در عرصه هاي  اجتماعي، اقتصاد، سیاست و نهادهای دولتی

ـ بحران سیاسي، اقتصادي و اجتماعي
ـ زنان دولتي و بسیجیان داوطلب

   با توجه به آنکه در سطح تکنولوژي و سطح آگاهي های مردمی و روند علم و نیز  سازماندهي احزاب و مؤسسات بر 
اساس تفکرات نویني همچون محیط زیست و اکولوژي، دموکراسي خواهي،  فمینیسم و... پیشرفت هاي چشمگیري 
وجود دارند، وضعیت زنان تا به اندازه اي از لحاظ فکري و ذهنیتي موفقیت هایي کسب کرده  و دیگر به سطحی 
رسیده اند که بتوانند بر اساس حقوق یکسان هم در عرصه ی سیاست و  هم در عرصه ی اقتصاد مشارکتی فعال 
بجویند. در اینجا با سؤال مهمي مواجه می گردیم که بدون پاسخ دادن به آن نمي توان وارد مباحث و ارزیابي هاي 
متفاوتی شد. آیا این کنکاش  و مبارزات باید به جایی ختم شوند که مشارکت فعال زنان در عرصه هاي اقتصادي و 
سیاسي صورت گیرد؟ در دهه هاي اخیر زناني همچون تانسو چیللر )تا امروز تنها نخست وزیر زن ترکیه بوده است(، 
بي نظیر بوتو در پاکستان، مادلین آلبرایت در آمریکا و در ایران نیز هستند زناني که در کنار رؤسا و در مجالس 
این اشخاص  براستي جاي گرفتن  آیا  اما  ابراز وجود کرده اند.  و  نهاده   به عرصه ی  سیاست  پا  یا  و  جاي گرفته اند 
بعنوان زن در عرصه ی سیاست و دیگر محافل هیچ  تأثیر مفیدي در بهبود وضع جامعه، به خصوص زنان و حل 
معضالت جنسیتي نداشته است؟ آیا توانسته اند سیاست باشکوه فرهنگ زن ـ مادر متکي بر نگرش آزادي، برابري 

و دموکراسي را اجرایی کنند؟
   با نگاهي دقیق به عملکرد برخي از این زنان مي توان به  صراحت گفت که نه تنها نتوانستند جوهر حقیقي زن ـ 
مادر را نمایندگی کنند؛ همچنین نیازها و مطالبات زنان را برآورده نمایند؛ جهت رهایی زنان از مخمصه هاي کنوني 
چاره ساز باشند؛ بلکه با کاراکتر مرد محور، مقلد و درآمدن به کاریکاتور ذهنیت مردساالر به افزایش عملکردهای 
خشونت آمیز علیه انسانیت و مطالبات آزادي خواهي زنان دست زده اند. زیرا عملکردهای زنان مذکور تنها در راستای 
مستحکم  ترکردن هرچه بیشتر پایه هاي نظام صورت گرفته اند. در واقع رژیم های حاکم همیشه با استفاده ی ابزاری 
از پتانسیل و حضور زنان در عرصه های مختلف بویژه عرصه ی سیاسی بر عمق و پیچیدگی مسئله ی مذکور افزوده 
است. حتی تحت لوای دموکراسی و عدالت نیز از پتانسیل موجود سوءاستفاده می شود. همچنین نظام سرمایه دار 
نیز با استفاده از مانند نبود حقوق زنان در عرصه هاي سیاسي،  اقتصادي،  اجتماعي و... در سایر نقاط جهان و به ویژه 

در خاورمیانه اقدام به مداخله ی سیاسي ـ نظامي کرده است.
   امروزه سطح پیشرفت هاي اقتصادي به طور مستقیم بر عرصه ی سیاسي نیز تأثیر بسزایی دارد. اما زنان در این 
عرصه  های مهم نیز فاقد حقوقي برابر هستند. تا زمانی که زنان بعنوان کاالیی تجارتی به بازار نظام عرضه  گردند 
و فعالین دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر در قبالش سکوت اختیار کنند و مبارزه ای منسجم انجام نگیرد؛ وضع 

موجود تدوام خواهد یافت.
   در حقیقت نمی توان منکر نقش آفرینی اخیر زنان در عرصه های اقتصادی ـ تولیدی و سیاسی شد. ولی نمي توان 
بر نتایج به بار آمده از سیاست اقتصادي نظام که زن را در ازاي این پیشرفت ها از جوهره ی ذاتی اش بیگانه کرده و 

ویژه
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بسان برده اي مدرن به کار مي برد، چشم پوشید.
   شکست و فروپاشي برد گي سیاسي مستلزم به  دست آوردن پیروزي در این عرصه است که آن  هم مستلزم 

مبارزه و سازماندهي وسیع و دموکراتیک زن مي باشد. )رهبر آپو(
   ایران یکي از جمله کشورهایي است که فرهنگ زن ـ مادر در آن ریشه دوانیده، رایج بوده و تاکنون نیز 
به قوت خود باقی ست. علی رغم شدت هجمه ی ایدئولوژیکی و جسمانی حاکمان نیز مقاومت نموده و جهت 
صیانت از ارزش های مادی و معنوی فرهنگ خویش میدان مبارزه را تهی نکرده است. بطوریکه در زمان ظهور 
زرتشت دگربار الهه ی زن ـمادر به نام آناهیتا نمایان مي شود و همراه با اهورامزدا در اسطوره ها جاي مي گیرد. 
ظهور ادیان و ادغام دین در سیاست تأثیر منفی بر افکار و ذهنیت موجود گذاشته و مانعی جهت پیشرفت های 
الزم بوده است. ریشه هاي اقتصادي و سیاسي نیز با توجه به ساختار دولتي تغییر نموده و مشارکت زنان نیز 
بر همین مبنا و با توجه به شرایط موجود شکل پذیرفته است. زنان، در قصر و دربار پادشاهان بعنوان شاهزاده 
و شهبانو جاي گرفته اند. همچنین در میان دیگر طبقات نیز تا حدودي در کارهاي تجارتي، زراعي و نظامي 
مشارکت کرده اند.    با توجه به همه ی این موارد نیز موجب تغییری بنیادین در ذهنیت ضعیفه پرور نظام حاکم 
بر ایران نگشته است. هکذا شاهد مقاومت و شجاعت زنان در مراحل مختلف همچون انقالب مشروطیت و 

انقالب اخیر ایران هستیم. همچنین در همه ی مراحل 
نقش  مردمي  خیزش هاي  و  قیام   صفوف  در  زنان 
نشان  آمده  بار  به  نتایج  این  ولی  داشته اند،  بسزایی 
می دهد که چون از سطح آگاهی، سازماندهی گسترده 
و آلترناتیوی برخوردار نبوده اند، قادر به ایجاد تغییرات 

بنیادین و دموکراتیک نشده اند. 
عدم  موجب  زنان  برای  موجود  محدودیت های     
دولت  است.  شده  مختلف  عرصه های  در  پیشرفت 
به ویژه  قاطع  ساختاري  با  ایران  اسالمي  جمهوري 
اتخاذ سیاست های  با  و  اقتصادي  و  از لحاظ سیاسي 
شیوه اي  به   تحوالت  و  تغییر  قبال  در  منفعت گرا 
نادموکراتیک  عملکردهای  تداوم  بر  محافظه کارانه 
نظام  عرصه های  در  همچنین  مي ورزد.  ابرام  خود 

مذکور عرصه ی سیاست و اقتصاد نیز بسان سایر عرصه ها وجهه اي جنسیتي به خود گرفته و زنان را به شدت 
از مشارکت منع مي کنند.

   خلق هاي ایران براي کسب آزادي  و مطالبات حقوقي خویش علیه رژیم پهلوي که به سرکوب  ملي، طبقاتي 
و فرهنگي جامعه مي پرداخت و آنان را با ازخودبیگانگي، عدم اعتماد به نفس،  فارغ گذاشتن از بینش تاریخي 
و در نهایت بحران مواجه مي ساخت قیام نموده به امید اینکه به آزادی، دموکراسی و  برابري دست یابند. ولی 
جای سوأل است که آیا نظام توانست مردم را به طلب هایشان برساند یا خیر؟! جواب سوأل بی درنگ خیر 
می باشد. نظامي که تنها خواسته  و منافع گروه کثیری را ارجحیت داده و میلیون ها انسان دیگر را یا به خدمت 
این گروه گذارده و یا به حاشیه رانده و در میان سیل معضالت و مشکالت تنها گذاشته است. سیستم مذهبي 
ایران، از بکارگیری هیچ راهکاری جهت مانع  تراشی و همچنین محبوس کردن زنان در خانه، دریغ نمی ورزد. 
زنان ازخودگذشته،  شجاع و فداکار ایراني براي نیل به آزادي در انقالب ایران نقش بسیار مهمي را ایفا نمودند 

اما در ازاي رنج و زحمتي که کشیده اند با گفته »برگرد به خانه، جاي تو آنجاست«مواجه گشتند.
   فرهنگ پدرساالر و دولت دیني ـ ارتجاعی و یکدست ساز حاکم بر ایران سعی در آسیمیله کردن فرهنگ و 
تنوعات دیگر پرداخته و جهت منافع خود به تفسیر شرعی آن می پردازد. رژیم حاکم،  از هنگام به قدرت رسیدن 
تا کنون نه  تنها هیچ گاه در راه پیشرفت زنان ایفاي نقش ننموده بلکه در برابر آزادي زنان همچون سدي قد 
علم کرده است. رژیم با ساختار عقب مانده اقتصادي خود که چندان پیشرفتي در آن به وجود نیاورده، جامعه 



از اینکه بتوانند در آن به طور یکسان براي برطرف کردن نیازها و مشکالت اقتصادي شان به کار  و به ویژه زنان را 
بپردازند، محروم نموده است. با وجود اینکه ایران از لحاظ منابع طبیعي در زمره کشورهاي نخستین جاي مي گیرد. 
اما همچنان مسایلی نظیر تشدید فقر و بیکاري جامعه را گریبانگیر خود کرده است. جمعیت جوانان و زنان را از 
راه سیاست هاي مرد محور و پیرساالرانه اش با معضالت مهمي همچون نبود امکانات کافي و یا مجوز رسمي جهت 
مشارکت جستن در عرصه هاي اقتصادي و سیاسي مستقل ـ تأسیس مؤسسات و احزاب و سازمان هایي که بتوانند 
در آن اراده ی آزاد خود را بیان نمایند و تفکرات و اندیشه هایشان را پیشرفت داده و گسترش دهندـ نبود آزادي  
بیان، مطبوعاتي و فرهنگي  همچنین بیگانه ماندن با دنیاي پیشرفته علم و تکنولوژي ، عدم دستیابي به شغل و ... 
روبرو مي سازد که با این شیوه از راهیابي آنان به سطح اداره کشور و بروز اندیشه و اراده آنها جلوگیري مي نماید. 
رژیم مذهبي ایران، هرگونه نظریه  مخالف خویش را ضدیت و دشمني با دولت و خدا اعالن مي کند. اتخاذ قوانین 

دیني از سوي سیستم، برخورد مردان را از لحاظ شرعي مشروعیت بخشیده 
و آنان را به جان زنان مي اندازد. بعنوان رعایت حجاب و شئونات اسالمي و 
از پوشش های به اصطالح غیراسالمي منع نموده و دست  اخالقي، زنان را 
باز مي گذارد و آن را همچون تکلیفي  با بي حجابي  براي برخورد  را  مردان 
افکار  از شکوفایي  اعمال  این گونه  کنار  در  همچنین  می دهد.  جلوه  شرعي 
این  واسطه  به  را  آنان  روان  و  روح  و  نموده  جلوگیري  زنان  اندیشه هاي  و 

سیاست ها می آزارد.
   هرچند که ایران داراي فرهنگ غنی و هزاران ساله می باشد ولی تاکنون 
موفق به ریشه کن کردن همه جانبه ی پدیده ی قدرت در این سرزمین نگشته 
است. شایان ذکر است که پدیده ی قدرت هر گاه در پی خود نظام خودکامه ی 
دیگری را به وجود خواهد آورد. از این نقطه نظر، سیاست مردساالر درصدد 
فرهنگی ـ اجتماعی  هنجارهای  و  اخالق  رسوم،  و  آداب   منحرف نمودن  
خلق های ایران جهت منافع خود است. ژرفابخشی به سیاست تبعیض آمیز و 
نادموکراتیک در همه ی عرصه ها اعم از عرصه ی سیاسی،  اقتصادی، آموزشی،  
فیلتر جنسیتي گذرانده  از  تعلیم  و  آموزش  به چشم می خورد.  و...  اجرایی 
شده  تقسیم  نیز  تحصیلي  رشته هاي  به  و  گردیده  درسي  عنوان  و  شده 
است. نظام مردساالر و واپس گراي ایران، جامعه را وادار به پذیرش تفکیک 
جنسیتي می کند تا جایی که نتیجه ی عملکردهای خود را در سطح جامعه 

مشاهد نماید.
اقتصاد،  دین،  دموکراسي،  برابري،  آزادي،  مفاهیم  به  تعریفي  چنان  با     
سیاست و مشارکت، تحصیل و آموزش و پرورش و...  می پردازند که گویی 
آپو  باره رهبر  این  نیست. در  زنان  راندن  به حاشیه  و  از طردکردن  خبری 
چنین می گوید: »دولت ها با گرسنه گذاشتن خلق ها، سعي دارند آنان را به 

خود وابسته سازند«.
   دولت ایران نیز با بکارگیری سیاست بخور و نمیر، در صدد است تا خلق ها را به خود وابسته کرده و از این طریق 
در راستای مستحکم  کردن پایه های قدرتی خویش گام بردارد. باید گفت که زنان همچون پایه هاي اساسي جامعه 
هرگز از منجالب این سیاست ها رهایی نیافته اند. این در حالی ست که مشکالت اقتصادي موجود در جامعه پایه های 
خانواده را نیز متزلزل کرده است. این بدان معنا نمی باشد که همه ی مسائل موجود در نهاد خانواده و جامعه ی 
امروزی ایران تنها از پیشرفت و یا عدم پیشرفت اقتصاد سرچشمه می گیرند و یا جهت درک مسائل موجود از 
از  از اساسی ترین عرصه های ست که جامعه  اقتصاد نیز یکی  دریچه ی اقتصادی به همه ی معضالت بنگریم. ولی 
طریق آن به تأمین نیازهای مادی خود می پردازد. بنابراین سعی می کنیم که مسائل را تنها به سطح محدود تقلیل 
ندهیم. مسائل اقتصادی، مسائل مهمی می باشند که موجب پیشرفت و یا عدم آن می گردند. افزایش آمار روزانه 

ویژه

فقير  قشر  ميان  در 
به  دست یابي  پي  در  كه 
سياست  اقتصادي   اند،  منبعي 
گسترش  جهت  دولت 
فراواني  تأثيرگذاري  بسيج، 
نبود  و  آگاهي  كمبود  دارد. 
قالب  در  كه  سازمان هایي 
با  بتوانند  مدني  جامعه 
به  افتادن  از  آن،  از  استفاده 
یابند،  رهایي  دامي  چنين 
براي  را  مساعد  زمينه 
نهادینه ساختن سياست هاي 
زنان  مي كند.  راحت تر  نظام 
قشر  فقيرترین  ایران  در 
از  رهایی  برای  كه  هستند 
رفع  اقتصادی،  مشکالت 
به  دست یابی  و  احتياجات 
منبع ماده نسبی، رو به چنين 
برای  و  نموده  سازمان هایی 
نظام  به  وابسته  دیگر  بار 

می شوند. 
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ادعای  بر  از جمله مسائلی هستند که دلیلی دال  بیکاران،  فقر، مشکالت کارگران و دستمزد کم،  ارتش  بر 
فوق الذکراند.

   تحت عنوان خدمت به ملت، حفظ و پاسداري داوطلبانه از ارزش هاي ملي، دیني و اخالقي جامعه و کشور، 
سازمان هاي  آلترناتیو  منظور  به  و...  بسیجي  زنان  زینب،  سازمان هاي همچون خواهران  و  مؤسسات  احزاب، 
مستقل زنان و یا جنبش ها و اتحادیه ها و تفکرات نوین و آزاد، تأسیس گردیده است. لیکن حوزه ی بسیج  را در 
سطح کشور وسعت بخشیده و توسط این حوزه ها با سوءاستفاده از باورهای مذهبي پتانسیل قوي زنان و جوانان 
را جهت منافع خود بکار می بندند. با در اختیار قرار دادن امکاناتي از قبیل وام هاي قرض الحسنه، اختصاص 
سهمیه دانشگاه و... به اعضاي بسیج و مؤسسات و سازمان هاي نظیر آن سعي می کنند تا هرچه بیشتر سرمایه ی 
جامعه را به جیب های این دسته از گروه سرازیر سازند. چنانکه سعی می کنند با چنین روش هایی همه ی اقشار 

جامعه بویژه زنان و جوانان را به سوی این حوزه و نهادها بکشانند.
   در میان قشر فقیر که در پي دست یابي به منبعي اقتصادي   اند، سیاست دولت جهت گسترش بسیج، تأثیرگذاري 
فراواني دارد. کمبود آگاهي و نبود سازمان هایي که در قالب جامعه مدني بتوانند با استفاده از آن، از افتادن به 
چنین دامي رهایي یابند، زمینه مساعد را براي نهادینه ساختن سیاست هاي نظام راحت تر مي کند. زنان در ایران 
فقیرترین قشر هستند که برای رهایی از مشکالت اقتصادی، رفع احتیاجات و دست یابی به منبع ماده نسبی، 

سازمان هایی  چنین  به  رو 
دیگر  بار  برای  و  نموده 
می شوند.  نظام  به  وابسته 
نتیجه سیاست های رژیم  در 
در  مالی  شدید  مشکالت  و 
برخی  خانواده ها  از  بسیاری 
زندگی  گذران  برای  زنان  از 
اقتصادی،  مشکالت  رفع  و 
پناه  فروشی  تن  و  فحشا  به 
اراده  ترتیب  بدین  می برند. 
و  مي کنند  تسلیم  را  خود 
به شخصیتي بي اراده و مضر 
براي جامعه مبدل شده و در 
زن ـ  حقیقي  جوهر  با  تضاد 

مادر قرار مي گیرند.
نظام اقتدارگرا و مستبد برخوردي یکسان با همه زنان ندارد. بلکه براي هر منطقه با توجه به اوضاع خاص 
آنجا، اقشار و طبقات مختلف، مذهب و ملیت ها سیاستي خاص به کار مي برد. زنان روستایي به روال زندگي 
قابل  بیشتر  و...  دیني  قوانین  و  سنت گرایي  بکارگیري  زنان  از  قشر  این  براي  مي دهند.  ادامه  گذشته شان 
اجراست. زنان و دختران در همه کارهاي زراعتي، دامداري و باغباني شرکت مي کنند؛ همچنین به قالي بافي 
و صنایع دستي دیگر و اغلب بدون برخورداري از بیمه و با دستمزدهاي اندک مي پردازند. کارهاي سخت و 
طاقت فرساي این مناطق زنان را مبتال به بیماري هاي دیسک کمر، ذات الریه، اختالل در سیستم گوارشي و 
اعصاب و بیماري هاي دیگري که در اثر تماس مداوم با حیوانات، گردوغبار و ساعت ها زیر آفتاب ماندن و ... 
به وجود مي آیند، مي گرداند. بي سوادي و نبود سطح آگاهي علمي در این مناطق بر تحکم تفکرات و تقدیرگرایی 
و برخوردهاي سنتي و دیني مي افزاید. مشکالت ناشي از سیاست اقتصادي دولت همچون بیکاري، تجارت 
قاچاق در مرزها، تجارت زن و ... از جمله عواملي هستند که موجب بروز مشکالت روحي و رواني، فرار از خانه، 

خودکشي و غیره به ویژه در میان زنان مي شود.
   اوایل انقالب، زنان، جوانان و کل جامعه براي رأي دادن به حکومتي دموکراتیک که بتوانند اراده و هویت 



خود را در آن شرکت دهند، بسیج شدند اما متأسفانه با حاکمیت گروه هاي دیني ـ افراطی، نظام مطلق مطالبات 
و آرزوی های آنان را دچار شکست بزرگی کرد که می توان از آثار بجامانده اش در جای جای و لحظه به لحظه ی 
مردم ایران نام برد. دولت  با سرکوب جنبش ها و احزاب سیاسي مستقل که با افکار گوناگون خواهان حق خود 
بودند مانند توده، مجاهدین خلق، احزاب کردي دموکرات و کومله در شرق کردستان و اعتراضات دیگر در جنوب 
و شرق ایران، جوي مملو از اختناق شدید را به وجود آورد و این سکوت، زنان را به کنج خانه ها بازگرداند. یکي از 
دیگر مراحل، دوم خرداد 1376 بود. زنان و جوانان بار دیگر با امید به اینکه رئیس جمهور خاتمي با نوید و قول هایي 
که در جهت ایجاد تغییرات و رفرم در نظام، آزادي هاي سیاسي، بیان و... داده است و گام هایي را که در این راستا 
بردارد به حمایت از وي برخاستند. زنان و جوانان، خاتمي را قبول کردند اما در طول ریاست جمهوري وي چندان 
پیشرفت و تغییراتي به انجام نرسید و تنها در حد وعده وعید و شعارهاي عوامفریبانه باقي ماند. در حقیقت نظام 
جمهوري اسالمي ایران هرگاه که نارضایتي جامعه به حد انفجار مي رسد با تغییرات شکلي سعي در واداشتن آنها 
به سکوت نموده است. در سال هاي اخیر نیز جهت رهایي نظام از فشارهاي خارجي و انتقادات حقوق بشر به دلیل 
تغییرات ظاهری،  ایجاد  با  زنان در عرصه هاي مختلف، رژیم جمهوري اسالمي  عدم دموکراسي و مشارکت دادن 

برخي زنان را در پست ها و مقامات اداری کشور جاي داد.
   با توجه به تحقیقاتي که از جانب عالقه مندان به اوضاع سیاسي و اقتصادي زنان در ایران انجام شده، در بین 
103 حزب و گروه سیاسي ـ مذهبي، تنها 7 موسسه و سازمان مختص زنان بوده اند؛ جمعیت زنان جمهوري اسالمي 
بانوان )1377(، جمعیت  انقالب اسالمي )1371(، جامعه زینب )1370(، مجمع اسالمي  زنان  )1368(، جامعه 
اسالمي زنان )1377(، انجمن روزنامه نگاران زن ایران )1377( و جمعیت زنان انقالب اسالمي )1377( همچنین 
در بین 96 گروه سیاسي ـ مذهبي غیر زنان، تنها تعداد 22 نفر زن شرکت دارند که اکثرشان هیأت تشکیل دهنده 

7 سازمان مذکور مي باشند و در عرصه هاي دیگر نیز جاي مي گیرند.
سیاست  در  زنان  امور  مشاور  زنان،   امور  مشاور  جمله  از  زنان  ویژه  دفاتر  سیاست،  در  وسیع  مشارکت  جای  به 
جمهوري اسالمي، مشاور امور زنان در قوه قضائیه،  تأسیس چند دفتر مشاوره در امور زنان صورت گرفته است. در 
واقع99 درصد  زنان از مشارکت سیاسی منع هستند. به دلیل وجود مفاهیمي همچون فقاهت، اجتهاد و مبهم بودن 
اصطالح رجال، زنان هنوز هم نتوانسته اند از راه قانوني هم به  شکل فعال وارد سیاست شوند. در بسیاري موارد، اکثر 
زناني که وارد عرصه سیاست شده  و مقام هایی را کسب کرده اند، حتماً نسبت خویشاوندی با سردمداران حکومتي 

و نهاد اقتدار دارند.
   چهره هاي همیشه ثابت سیاسي و حضور کمرنگ زنان در بسیاري از عرصه هاي اقتصادي نشان دهنده این حقیقت 
است که امور سیاسي و اقتصادي در دست الیتي ثابت است که دست نشانده خود سیستم اقتدارگراي مردساالرند. 
چنانکه از عملکرد فعالین سیاسي زن نیز برمي آید، در راه احقاق حقوق زنان و مشارکت در عرصه هاي سیاسي و 
اقتصادي هنوز هم کمبود و خألهاي بسیاري وجود داشته و آنچه که سیاست مردساالر پسند نموده و حکم مي کند 
را به جاي مي آورند. همچنین نتوانسته اند با اراده اي مستقل و تفکري زن اندیشانه از ایفای نقش و اخذ تصمیم گیري 
برخوردار باشند. سیاست مداران، روشنفکران و نویسندگان زن و آن قشر از زنان که به طور قسمي در کارهاي اداري 
و اقتصادي نقش دارند و نیز جامعه شناسان و روزنامه نگاران نتوانسته اند آنچنان که الزم است، وضعیت زنان ایران 
را فارغ از مرزهاي جنسیتي، طبقاتي، دیني، مذهبي و ملیتي بیان نموده و براي معضالتشان چاره اندیشي نمایند. 
کمبود آگاهي زنان در خصوص وضعیت همجنس خویش در عدم درک همدیگر و وحدت شان تأثیرگذار مي باشد. 
مثاًل زنان جنوب ایران اطالع چنداني از وضع زنان نواحي غربي ندارند؛ از اینکه زنان بلوچ، کورد، ترکمن، عرب و... 
چه مشکالت خاصي را دارند و یا زنان مرزنشین با چه خطراتي مواجه اند اطالعي ندارند. تحقیقات و نوشته هاي 
موجود نیز نتوانسته اند تابلوي واقعي از آنچه که هست را ترسیم نمایند و به جاي پرداختن به دالیل و ریشه هاي 
مسایل زنان که به سیستم واپس گراي مذهبي مرتبط مي شود، تنها عوارض و آسیب هاي اجتماعي را ذکر نموده  و 

لذا نتوانسته اند راهکاري مناسب و کارا ارائه دهند.
   در بسیاري از مجالت و روزنامه ها مي خوانیم که زنان جوان با مشکالت روحي و رواني بسیاري مواجه اند و درصد 
چشمگیري از آنان به روانپزشک مراجعه مي کنند؛ اما چرا؟ در بخش حقوق، مناسبات اجتماعي و قوانین شرعي 

ویژه
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به وضع زنان و برخوردهاي واپس گرایي که با آن روبرویند خواهیم پرداخت و اینکه چگونه وضعیت زنان را 
به بن بست کشانیده و حتي به سوي مرگ سوق مي دهند. اما سیاست هاي برگرفته از نظام دیني و مردساالر 
نویسندگان  این باره  در  متأثر مي سازد؟  را چگونه  زنان  اجتماعي  و  فرهنگي  اقتصادي،  و همچنین معضالت 
انتقادات صریح و چاره سازي را مطرح نساخته اند. مشکالت زنان و جوانان به مسایل مربوط به عشق و ازدواج 
خالصه نمي شود. چرا نظام مي باید این همه به جامعه و زنان با دیده ابزار جنسي بنگرد تا جایي که پیچیده ترین 

مشکالت و مسایل براي جنس زن به وجود آید؟
بافت نظام چنان است که   پایه ها و  بر وابسته کردن زنان به خود دارد.  از هر راهي سعي     نظام مردساالر 
اهدافش را از طریق واجب و شرعي بودن قوانین اسالمي پیاده  نموده و عماًل آنچه که خواستار آن است را روزانه 
به انجام مي رساند و از نظر ذهنیتي چنان ریشه دوانیده که در جامعه و به ویژه در میان زنان در حال اجرای 

آن می باشد.
با  هستند.  اقتدارگرا  و  مردساالر  نظام  برابر  در  مخالفت  پتانسیل  تشکیل دهنده ی  قشر  مهمترین  زنان     
و  تغییر  اجتماعي  و  فرهنگي  اقتصادي،   پیشرفت هاي  و  سیاست  مسیر  روند  در  مي توانند  خودسازماندهي 
تحوالتی بنیادین پدید آورند. نظام براي جلوگیري از چنین رویداد و انقالبي سعي در بستن راه هایي دارد که 
زنان با گذار از آنها مي توانند محدودیت هاي موجود را از بین ببرند. به عنوان مثال عرصه هاي فرهنگي،  هنري و 
علمي که زنان ایراني امکان بروز استعدادهاي خود را در آنها دارند، محدود ساخته و از پیشرفت شان ممانمعت 
به عمل مي آورد، به گونه اي که امروزه زن ایراني دیگر نمي تواند حتي ترانه بردگي اش را در میان همجنسانش 

نیز بسراید.
   به سبب فشارهای موجود و نبود امکاناتی که زنان از بعد فردی و اجتماعی احتیاجات خود را برطرف کنند، 
بیماری ها و تاثیرات منفی بسیار دهشت آوری که در تاریخ انسانیت بعنوان معضالت انسانی مهمی مورد بحث 
هستند، همچون گوشه نشینی، احساس تنهایی، قدرگرایی، نهیلیسم، خشونت و انتقام گیری و عدم مسلط بودن 
ایران بوجود  این سیاست ها هستند در خصوصیات و ساختار شخصیتی زنان و جوانان  نتایج  از  بر خود که 
می آیند. همچنین نبودسطح اجتماعی و موانعی که از راه به کار بردن قوانین دینی و سیاست های انکارگرایانه، 
اراده و شخصیت مستقل زنان را به سوی چاه های عمیق و مبهم جنسیت سوق می دهد، هم جنس گرایی، 
خودارضایی، برقراری ارتباطات بیش از حد ناسالم بیماریهای ایدز را منجر می شود و دولت تمامی فعالیت های 
چاره سازی را تحت فشار قرار می دهد. به جای اینکه به عنوان راه حل، آگاهی جامعه را ارتقا دهد و امکانات 
اقتصادی- سیاسی واگذار کند و از فشارهای جامعه بکاهد با شیوه ای از قبیل زندانی کردن، شکنجه، جزا و 

جریمه، سنگ باران کردن و اعدام جواب می دهد.
   مسئله استقالل اقتصادي زنان،  مورد مهمي در امر سازماندهي و استقالل اراده زن است تا بتواند از بند و 
وابستگي اقتصادي که زن را همچون برده اي وابسته به مرد کرده رهایي یافته و بتواند خود، زندگي و مخارج 
خویش را تأمین نموده، از دسترنج خود استفاده برد و بدون سرکوب  و فشارهاي مردان، زندگي اي به دور از 
دغدغه هاي اقتصادي بیافریند؛ همچنین با واردشدن در عرصه هاي کاري خارج از خانه، بر آگاهي و وسعت 
نگرش خود بیافزاید، دیگر از احساس اینکه ضعیفه است به درآید و از اینکه زنان نیمی از جامعه هستند، معتقد 
باشد. البته که چنین چیزي براي نظام مردساالري و مردان سنتي همچون خطري  است که حوزه  حاکمیتشان 
را تنگ کرده و از اقتدار مي کاهد. در حقیقت ضربه اي به سیاست هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نظام 

مردساالر خواهد بود.
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نگاهی به وضعيت اجتماعی و سياسی زنان بلوچ
   

   از قدیم  تا کنون در میان جوامع آریایی در نظر گرفتن حقوق و احترام به جایگاه و منزلت اجتماعی زنان یکی از 
اولویت های غیرقابل اغماض بوده است. در فرهنگ خالص آریایی اهتمام  دادن به نقش زنان جهت پیشبرد و پیشرفت 
از مقوله های ست که  از ارزش های مادی جامعه یکی  با دسترنج و قدردانی  اجتماعی بی نهایت حیاتی ست. آشنایی 
بیش از هر کسی زنان با آن در ارتباط اند و در راستای صیانت از آنها می کوشند. رابطه ی تنگاتنگ با خاک و زراعت 
باعث می شود بیش از پیش به مهین خود عشق بورزند و در راستای بارور کردنش تالش کنند. همچنین مراقبت و 
حفظ زیبایی و پاکیزگی طبیعت و خاک سرزمین های آریایی نیز دلیلی  ست دال بر این ادعا. روحیه ی صلح طلب و 
آشتی جویانه ی زنان سبب دیگری ست که احترام به تنوعات فرهنگی، همدلی و افزایش روابط متقابل را با سایر خلق ها 
این نقطه  نظر تالش های زنان در راستای حل و برطرف کردن مشکالت اجتماعی و سیاسی  از  ممکن می گرداند. 
هویداست. البته جای بسی تأسف است که مقوله ی اقتدار و قدرت بیش از حد بر ارزش های انسانی و اخالقی جامعه ی 
آریایی تأثیر گذاشته است. جنسیت گرایی اجتماعی یکی دیگر از ارمغان های ست که ذهنیت قدرت گرا با توسل به 
تعمیق بخشی و گسترش آن در سطح جوامع به تخریب فرهنگ اصیل جوامع  برخاسته است. چنانکه تحت نام دین 
و مذهب بیشترین لطمات را در این راستا موجب شده است. همان طور که جامعه  ی بلوچ نیز از این آسیب ها در امان 
نمانده است. جامعه ی بلوچستان که در جنوب شرق ایران واقع می باشد بعنوان یکی از ترکیبات جمعیتی ایران در کنار 
دیگر جوامع شهری، همواره نقش بارز و تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران دارد. در این میان نقش 
زنان بلوچ با وجود اینکه اکثر جمعیت جامعه را تشکیل می دهند در فعالیت های سیاسی و اجتماعی، چشمگیر نیست. 
این درحالی ست که در جای جای تاریخ بلوچستان به نقش زنان در مبارزات و جنگ هایی که فرهنگ و موقعیت 
جغرافیک آن جا را تهدید کرده باشد سوار بر اسب در کنار مردان به مقاومت و دفاع از مهین خویش پرداخته اند. 
همچنین در مجالس مختلف جهت اتخاذ تصمیم  های مهم در امور سیاسی منطقه ی خویش نیز شرکت جسته اند. 
یعنی به طریقی در عرصه ی سیاسی نیز حضور به عمل آورده اند. ولی در حال حاضر نقش زنان در عرصه های مختلف 
اجتماعی و اعم از سیاسی بسیار کم رنگ و حتی می توان گفت که وجود ندارد. تعصبات مذهبی و عدم رشد فرهنگ 
دیرینه ی آریایی؛ همچنین اجرایی کردن قوانین زن ستیز در میان خلق بلوچ از جمله در ایران، افغانستان و پاکستان 
دلیل مبرمی ست که حقوق طبیعی زنان را پایمال می کند. چنان که گفته می شود در گذشته در جامعه ی بلوچستان 
این واقعیت  بوده اند. همچنین  به یکدیگر وجود داشته که بین منازل شان دیوار نکشیده   اعتماد و اطمینانی  چنان 
اثبات گردیده در صورتی که به زنان اجازه ی شرکت و تحصیل داده شود در خیلی از مواقع از مردان موفق تر بوده اند.
بسیار  طریقی  به  نیز  بلوچ  جامعه  ی  بر  می باشد  انسانی   واقعی  ارزش های  با  مغایر  که  فرهنگی  تحمیل 
شده  اجتماعی  ژرف  معضالت  موجب  که  به گونه ای  است.  شده  اجرا  مذهب  و  دین  لوای  تحت  بی پروا 
جامعه ی  ندارد  خلق  این  واقعی  فرهنگ  به  ارتباطی  هیچ  که  فرهنگی  ژرفی یافتن  و  دوانیدن  ریشه  است. 
می باشند. صحیحی  ارزیابی  و  واکاوی  مستلزم  آنها  از  گذار  جهت  که  ساخته  مواجه  مشکالتی  با  را  بلوچ 

بهداشت  پایین ترین سطح  و  بیکاري  باالترین درصد  داراي  بلوچستان  و  »استان سیستان  زن:  تریبون  از  قول  نقل 
عمومي است. سوء تغذیه بیداد مي کند. خشکسالي هاي پي در پي کشاورزي منطقه را فلج کرده و اگر مرزها نیز 
براي قاچاق مواد مخدر و کاال بسته باشد تنها راه کسب درآمد آنان مسدود می شود تا جایی که در بعضی روستاها 
تنها چشم امید به دریافت دو ماهي 30 هزار تومانی از کمیته امداد دارند سیاستي که دولت براي وابسته نگه داشتن 
مردم به خود به کار مي بندد. اعتیاد را نیز خود در کنار چنین وضعیت متصور شوید. چنین وضعیتي از روستایي 
به روستاي دیگر زجر آورتر و رقت بارتر است. جمهوری اسالمی هیچ گاه نخواسته قدمي در راه ارتقاء سطح آگاهي 
ارتجاع  رسالت  مگر  و  دامن زده  منطقه  در  طالبانیسم  رشد  و  نفوذ  به   و خود  دارد  بر  منطقه  این  مردم  فرهنگ  و 
به سربازگیري  استان که  اهل سنت  در سطح  تأسیس مدارس رسمي مذهبي در مساجد  جز گسترش آن است. 
جبهه ارتجاع از تمامي مناطق سني نشین ایران  مي پردازد و دختران و پسران بسیاري را به کام خود مي کشاند.«
 بدون شک سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال خلق و به ویژه زنان بلوچ با توسل به شدیدترین و خشن ترین 
اجرا  عمدی  صورتی  به  استان ها  این  گذاشتن  فقیر  می گردند.  اعمال  مذهبی  و  جنسیتی  نژادی،  تبعیض   شکل 
هر  ماهرانه  بسیار  شیوه ای  به  که  سیاستی  می آید.  به شمار  نظام  نابودکننده ی  استراتژی  از  جزءی  که  می گردد 
کس را محتاج خود می سازد و محدوده ی زندگی انسان ها را با مشکالت بسیار تنگتر می کند در اولویت قرار دارد.



بارها بر زبان رانده و تکرار آن را عاری از فایده نمی دانیم: که حضور پررنگ زنان در عرصه های مختلف در یک جامعه، 
نشان دهنده ی سطح ادراک و شناخت آن جامعه  نسبت به مبانی آزادی می باشد. عدم مشارکت زنان بلوچ در امور سیاسی خالء 
بزرگیست که مستلزم گذار می باشد. بایستی نقد و تحلیل و گذار از فرهنگ)بی فرهنگی( جنسیت گرایی که به آسیب پذیرترین 
قشر جامعه همان زنان لطمه وارد می سازد، در اولویت قرار گیرد. بایستی از چنین نظراتی که در مورد زنان در بین مردان 
بلوچ رواج بوده مانند: زنان بلوچ عاجزه و ناتوان هستند، گذار صورت گیرد. در واقع انقالب ذهنیتی یک امر الزامی ست که 
بایستی در جوامع تحت سلطه رخ دهد. زیرا قدرت طلبان همیشه سعی کرده اند تخریب و فتح اذهان و عقاید جوامع را در 
صدر برنامه های خود گرفته و اصل های یک جامعه را مورد هجمه ی ایدئولوژیکی خود قرار دهند. هکذا بیشترین حمالت 
نیز بر زنان آن جامعه صورت پذیرفته است. حاکم نمودن گرایشی 
که زنان را کوچک انگاشته و در راستای تحقیر ساختن فرهنگ زن ـ  
مادر از هیچ تالشی دریغ نمی ورزد شکل واقعی این چهره ی خشن 
را هویدا می سازد. تحمل نکردن حضور زنان در جمع مردان چه در 
خانه و چه در بیرون از خانه؛ سلب حق کار کردن؛ محروم نمودن 
زدودن  و طالق؛  ازدواج  از حق  گذاشتن  محروم  تحصیل؛  از حق 
نشانه هایی برجای مانده از رشادت ها و جان فدایی های زنان بلوچ که 
در خیلی از جنگ ها و صلح ها شرکت داشته اند؛ پاس داشتن ازدواج 
دختران کودکی که تنها 9 سال سن دارند و... نمای دیگری از این 
ذهنیت خشن را به نمایش می گذارد. از سویی دیگر عدم آشنایی 
و... ساالنه  بهداشت کامل  تغذیه صحیح؛  بچه داری؛  با ویژگی های 
موجب افزایش مرگ و میر نوزادان می شود. همچنین ضرباتی که در پی چنین مسائلی پیش می آید موجب آسیب های 
شدید روحی ـ  روانی ـ جسمانی در زنان می گردد. فرهنگ چند همسری که بین مردان بلوچ رواج دارد نیز یکی دیگر از 
معضالتی ست که زنان با آن مواجه اند. این نیز از سنتی برمی خیزد که جالی ای دیرینه به خود گرفته است. سنت های اشتباهی 
که بایستی جهت گذار از آنها از خود همت الزم را نشان دهیم. البته بایستی بیش از هر کسی زنان بلوچ جهت تحقق این 
مهم تالش کنند. دیگر زمان آن رسیده که خیلی از سنت ها و مواردی که موجب پسرفت جامعه می شوند را پشت سر نهیم. 
بسان  بلکه  نشده  اجتماعی  سطح  در  زنان  تعالی  و  پیشرفت  موجب  نه تنها  می گیرند  صورت  امروزه  که  ازدواج هایی 
زنان  موارد  بیشتر  در  می دهد.  تن  مرگبار  زندگی  به  تحقیری ست  هرگونه  تحمل  به  مؤظف  گویی  که  برده ای 
طالق  مرد  کامل  رضایت  با  و  است  مردان  با  طالق  حق  همچنین  می شوند.  ازدواج  به  مجبور  کامل  رضایت  بدون 
طالق  را  زن  می تواند  سنگ  سه  با  مرد  زیرا  نمی آید  شمار  به  نیز  محکمی  رابطه ی  چنان  واقع  در  می پذیرد.  صورت 
به  که  طالق  حق  از  می کنند  بندی  شرط   وقتی  چیزی  سر  مردان  مواقع  از  برخی  در  که  است  شده  مشاهده  دهد. 
ازداوج خاتمه  به  به پشت سر خود  با پرت کردن سه سنگ  نیز،  باخت شرط  مایه می گذارند. در صورت  آنها داده شده 
انتخاب همسر  همان گونه که در حق  ندارد. دقیقاً  آنان هیچ اهمیتی  برای  یا نظر زن  این بین رضایت و  می دهند. در 
این  برای ریشه کن کردن  بلوچستان ریشه دوانده است.  این حد ذهنیت جنسیت گرا در فرهنگ  تا  بنابراین  نبوده است. 
دارد.  باشد، وجود  اشکال ذهنیتی جنسیت گرا  از  عاری  که  تفکری  و طرز  منسجم  مبارزه ای  اتحاد،  به  نیاز  نیز  ذهنیت 
مقوله ی دیگری که الزم به پرداختن به آن می دانم مسئله ی »زن سر خون« می باشد. هنگامی که قتلی صورت گیرد با 
درخواست خانواده ی مقتول یکی از نزدیکان قاتل با برادر یا برادرزاده و یا خویشاوند دیگر خانوده ی مقتول ازدواج می کند. 
در این ازدواج نظر و عقیده ی زن هیچ گونه اهمیتی ندارد. در اغلب موارد نیز مردان مسن طالب زنان جوان می شوند که 
جهت خون بست به خانواده ی مقتول فرستاده می شوند. دخترانی که در این خون بست ها به ازدواج کسی در می آیند دچار 
زندگی بس مشقت بار و دشواری می گردند. در حکم یک گروگان به آنان نگریسته می شود. در طول زندگی با سرکوفت 
و سرزنش های بسیاری مواجه می گردد و همسرش نمی تواند با وی رابطه ی عادی برقرار سازد. خواسته و طلب زن چنان 
از هرگونه احساس، عاطفه، طلب و  با وی برخورد می گردد. گویی عاری  تلقی می گردد که مانند شیء مادی  بی ارزش 
نیازی در زندگی می باشد. چنان که نه می توان برای حمایت از حقوق خود به قانونی که »وضع نشده« متوسل شد و نه 
به فرهنگی که در سطح جامعه از زن حمایت کند دل خوش بود. بی قانونی که در حق زنان می شود موجب تشویق هرچه 
بیشتر این فرهنگ مردساالر و جنسیت گرا می گردد. در واقع تمام سعی شان در راستای زدودن زنان از صحنه های حیاتی 
اجتماع است. چنانکه در نظر مردان کار زنان صرف خانه داری و  بچه داری می  باشد. شایان ذکر است همه ی زنان بایستی 
بتوانیم  تا  باشیم  باور نخواهند شد. همدست و همگام  اعتماد به نفس خویش را حفظ نکنند،  تا زمانی که خود  بدانند 

اجتماعی
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با همکاری و همفکری آینده ای توأم با آزادی را رقم بزنیم. بی تردید تا وقتی که در مقابل این عملکردها خاموش 
باشیم این وضع تدوام خواهد یافت. هنگامی که ترس را به کناری نهاده و با عزمی جزم کرده به میدان مبارزه گام 
نهیم، خواهیم توانست از حق و حقوق طبیعی خود که از سوی نظام و فرهنگ مردساالر پایمال می گردد،  صیانت به 
عمل آوریم. با پایبندی به آرمان های مشترکی که علی رغم همه ی تفاوت مندی های قومی، نژادی و مذهبی به میان 
می آیند، بایستی در راستای تحقق راه حلی متحد کوشا بود. جهت هرچه بیشتر درک و شناخت از ذهنیت مردساالر و 
جنسیت گرا، بینشی ایدئولوژیکی و فلسفی امری الزامی می باشد. زیرا حوزه ی اقتدار مردانه ریشه در استبداد تاریخی، 
خشونت سیستماتیک و ساختاری که با دین و مذهب رنگ مشروعی به خود گرفته اند به صورتی بسیار ماهرانه در 
هم تنیده و به ذهنیت جامعه تزریق شده  است. نگاه ابزاری و شی ءانگاری به زن ریشه در تفکر خشن جنسیت گرا 
و قدرت گرا دارد. بنابراین توقع رعایت حق و حقوق طبیعی زنان از چنین ذهنیتی می تواند ما را به غفلتی تاریخی 
ببرد. تا وقتی که توانایی های خود را نشناخته و ضعف های خود را پشت سر ننهیم، نخواهیم توانست گذار از ذهنیت 
موجود را حتمی سازیم. جهت تحقق بخشیدن به آرمان های آزادی و برابری اجتماعی الزم است قبل از هر چیزی 
از ذهنیت مذکور سرچشمه می گیرد، شویم. گام اول در  از هرگونه طرز تفکر ، راهکار عملی و دیدگاهی که  عاری 
صورتی میسر می گردد که از اشکال های متفاوت ذهنیت مذبور رها گردیم. بایستی از طرز نگرشی که موجب می شود 
توانایی ها و خواسته های خود را نادیده بگیریم؛ در مقابل هرگونه خشونت و ناحقی سکوت پیشه کنیم؛ با موفقیت های 
زودتر  بمانیم؛ هرچه  نظام جنسیت گرای حاکم خاموش  عملکردهای  قبال  در  و  نگریسته  بی اهمیت  دیدی  با  خود 
رها شویم. راه خالصی در اتحاد، شناخت و آگاهی مبارزاتی، سازماندهی، اعتمادبه نفس، اعتقاد به پیروزی و انتخاب 
نظام آلترناتیو اجتماعی، نهفته است. شاید در بین زنان بلوچ تا به حال جنبشی منسجم مبارزاتی به منصه ی ظهور 
نرسیده باشد ولی اتحاد همه ی زنان ایرانی و سایر نقاط خاورمیانه تحت لوای ایدئولوژی رهایی زنان کورد می تواند 
گام مهمی به پیروزی علیه ذهنیت ارتجاعی و جنسیت گرای حاکم بر منطقه باشد. ایدئولوژی رهایی زنان کورد با 
بینشی ایدئولوژیک به سازماندهی همه ی زنان از چه نژاد، دین، مذهب و تباری که باشند فرق نمی کند با رعایت 
تفاوتمندی های فرهنگی  جهت شناخت مسائل مهم زنان اهتمام الزم را به خرج می دهد. تحت لوای ایدئولوژی رهایی 
منسجم  مبارزه ای  و طرز  سازماندهی  فقدان  بی شک  نمود.  ترسیم  را  آزادی  با  توأمان  آینده ای  می توان  کورد  زنان 
این مبارزات بسیار  اگرچه  بوده،  زنان در طول مبارزاتی شان  ناموفقیت های  اساسی  امروز دلیل  به  تا  تاریخ کهن  از 
پراکنده نیز صورت گرفته باشند. بنابراین سازماندهی تحت ایدئولوژی ای دموکراتیک و آزادی خواه چیزی ست غیرقابل 
چشم پوشی. احساس نیاز به آزادی و رهایی موجب خواهد شد که شناخت کافی از جنبش زنان مبارز کوردستانی 
به دست آوریم. اتحادیه ی  زنان شرق کوردستان جهت ایجاد وحدت در میان تمامی زنان ایرانی در راستای مبارزه ای 
منسجم و سازماندهی شده همیشه آماده بوده است که با آغوشی باز از همه ی زنان ایرانی استقبال به عمل آورده و 
با در نظر گرفتن تفاوتمندی های فرهنگی و تاریخی هر کس جهت رسیدن به هدف نهایی گرد هم آیند. اتحاد زنان 
ایرانی سبب می شود مبارزات آزادی خواهی خلق ایران نیز به ثمر بنشیند. مبارزاتی که در راستای دموکراتیزه نمودن 
ایران امروزه صحنه ی گرم پیکار  را فراهم آورده  است. بنابراین نبایستی فرصت را از دست داد. با حمایت از جنبش 
زنان کورد خواهیم توانست به سازماندهی ای گسترده تری در سطح ایران برسیم. همچنین با مبنا قراردادن ایدئولوژی 
نماییم. تحت  ترسیم  و منطقه ای  ایرانی  برای همه ی خلق های  را  آزاد  آینده ای  توانست  زنان کورد خواهیم  رهایی 
هر شرایطی نبایستی میدان مبارزه را برای ذهنیت مردساالر تهی گذاشت. استفاده از تجارب و اندوخته های زنان 
کورد که در طول مبارزه ی آزادی خواهی علیه ذهنیت ارتجاعی و جنسیت گرای نظام های حاکم کسب شده می تواند 
نقطه ی عطفی در مبارزات پیش روی زنان بلوچ و دیگر زنان ایرانی به وجود آورد. آزادی بی بدیل به ثمر نمی نشیند. 
از خودگذشتگی  و فداکاری های زنان ایرانی سبب خواهد شد اتحاد و همدلی بیشتر و شناخت کافی جهت مبارزه ای 
موجب  زنان  رهایی  و  آزادی  چنانکه  آید.  وجود  به  و...  فارس  آذری،  کورد،  بلوچ،  زنان  بین  نتیجه بخش تر  و  بهتر 
دموکراتیزه شدن هرچه  زودتر و مبدل نمودن ایران به الگویی بی نظیر در منطقه درخواهد آمد. برای تحقق این مهم 
نیز بایستی همه ی زنان ایرانی با عزمی جزم کرده جهت شناخت هرچه بیشتر یکدیگر کوشا بوده تا بتوانند تحت لوای 
سازمانی منسجم تر و ایدئولوژی ای معین تر که عاری از قدرت و اشکال های دولتی باشد مبارزه ی خود را ارتقاء دهند. 



خشنونت دولتی عليه زنان ایرانی

   پدیده ی خشونت یکی از جمله آسیب های اجتماعي است که امروزه در حوزه ی حقوق بشر و گفتمان بین 
المللي بیشتر از هر موضوع دیگري مورد تحقیق و تفحص قرار می گیرد. این 
نوع آسیب اجتماعي که ریشه ا ی تاریخي دارد مي تواند از یک تهدید به آزار 
تا روحي ـ رواني و سلب هرگونه آزادي  و اذیت جنسي و جسمانی گرفته 
فردي و اجتماعي را شامل شود. این نوع خشونت ها توسط افراد همنوع و 
یا غیر همنوع حاکمیت و یا اعضاي خانواده انجام می گیرد و بدین ترتیب 
مرزهاي نژادي ـ قومي ـ سنتي ـ فرهنگي و اجتماعي را درنوردیده و فراتر از 
مرزها، عمل کند. در جامعه پدیده ی خشونت تنها مخصوص زنان نیست 
نیز وجود دارد. ولي بصورت آرام و پنهان  بلکه خشونت زنان علیه مردان 
بروز می کند. در حالي که خشونت علیه زنان که جزء آسیب پذیرترین اقشار 
جامعه هستند بصورت بارزتر و آشکاراتر وجود دارد. این نوع خشونت  از آن 
جهت بسیار حائزاهمیت است که می تواند زمینه ساز بسیاري از آسیب هاي 
را به خطر  نهاد اجتماعي یعني خانواده  بنیان مهمترین  باشد و  اجتماعي 
انداخته و این نهاد و کل جامعه را با مشکالت جبران نا پذیری مواجه سازد.

ابراز  و  بیان     خشونت علیه زنان یک اصطالح تخصصي است که جهت 
کلي کارهاي خشونت آمیز علیه زنان به کار گرفته می شود. محرومیت این 
و  خواندن  اجتماعی ـ   به  آمدن  از  که  است  بوده  به حدی  آسیب پذیر  قشر 
علیه  خشونت  بوده اند.  بي بهره  مالي  و  اجتماعي  فکري،  استقالل  نوشتن ـ 
زنان این قشر عظیم جامعه در بعضي از کشورهاي به اصطالح پیشرفته یا 
انواع خشونت های فیزیکي و جنسیتي می باشد.  از  نیمه پیشرفته برگرفته 
این در حالی است که شاهد دامن زدن به اعمال خشونت آمیز بیشتری در 

کشورهاي اسالمی هستیم. بطور یقین از طرف قوانین این کشورها خشونت مشروع گشته و صورتی تحمیلی به 
خود می گیرد. خشونت در خانواده ـ محل کار و در تمامي حوزهاي اجتماعي علیه زنان بکار گرفته می شود. در 

کل پدیده ی خشونت را مي توان در دو بخش مورد بررسي قرار داد. 
   نخست ـ خشونت در خانواده: از آن جهت اهمیت دارد که مي تواند زمینه ساز بسیاري از آسیب های اجتماعي 
باشد و کانون خانواده را به خطر بیندازد. بنابراین می توان مهمترین نوع خشونت در خانواده را به دو دسته تقسیم 

کرد.
   الفـ خشونت جسماني: مانند کتک زدن ـ محروم کردن زن و کودکان از پرداخت هزینه های خوراک و پوشاک 

ـ زندانی کردن زنان در منزل ـ شکنجه کردن و حتي قتل.
ـ  رکیک  و  زشت  کلمات  از  استفاده  توهین ـ    حقارت ـ  و  بدبیني  شامل  که  کالمي  یا  گفتاري  خشونت  بـ     
بی احترامی هاـ داد، فریاد و... اعضاي خانواده را مورد قهر و غضب قراردادن ـ  رفتارهاي زشت و ناپسند که باعث 
سوءظن و بدبینی می شود. مجبورکردن زنان به مشارکت در کارهاي ضداخالقي از قبیل پخش موادمخدر، در یک 
کالم زنان را مورد اهانت و تهمت قراردادن و آنها را زیرآرواره اي از بدبیني و حقارت قراردادن در نهایت محیط 
خانه را ناامن و این ناامني باعث جنگ و دعوا و عواقب بسیار بدي خواهد شد. این نوع خشونت ها بي رحمي را 
ایجاد و شخصیت زنان را نابود و کرامت انساني انسانها را زیر سؤال می برد. در اصل مي توان گفت که خشونت های 
نوع  این  با  به فراموشي سپرده شده اند. زنانی که  یا  نهفته گردیده و  گفتاري در البه الی خشونت های ظاهري 

اجتماعی

كشور ایران نيز مانند 
با  جهان  كشورهاي  سایر 
و  طيف ها  انواع  به  توجه 
بلوچ  كردـ  ـ  اقوام)ترك 
و غيره(  تركمن  ـ  فارس  ـ 
مختلف  فرهنگ هاي  داراي 
و  جزایي  قوانين  و  بوده 
به  همگي  ایران  حقوقي 
جنسيت گرایانه  شکلی 
زنان  حقوق  و  شده  وضع 
عمال  می كند.  پایمال  را 
عليه  خشونت  هرگونه 
طبيعي  مسئله ای  را  زنان 
ایران  قوانين  در  می دانند. 
به  زنان  از  حمایتی  تنها  نه 
به  بلکه  نمی خورد  چشم 
وجهه  ی  مردبودن  امتياز 
كریه خشونت را مشروعيت 

می بخشند.
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خشونت ها روبه  رو هستند اکثراً دچار افسردگی می شوند. در نتیجه دچار اختالالت حاد روحي و رواني ـ کم 
خوني ـ نبود اعتماد به نفس  مي شوند. در نهایت خشونت: زنان را در برابر آداب و رسوم ترورنموده و آنها را 
بی دفاع رها می کند. در نهایت زنان؛ اعمالی نظیر شکنجه ـ  خودکشی ـ  خودسوزي و مرگ را سرنوشت خود 

تلقي می کنند.
   دوم ـ  پدیده ی خشونت در هر جوامعی با روش های گوناگون و مختص به خود بکار گرفته می شود. افراد 
تشکیل دهنده هر جامعه ای اغلب درحین برخورداري از هویت، تعهد قومي، داراي هویت ملي بوده و درون 
و  دیني  اعتقادات  به  بعضاً  دارد.  وجود  زنان  علیه  مختلف  هنجارهاي  و  رسوم  و  آداب  از  مجموعه اي  آنها 
غیره بر می گردد. مثاًل در کشور عربستان که مهد تمدن اسالمیت است هم اکنون نیز زنان از ابتدایی ترین 

حقوق اجتماعي انساني یعني انتخاب کردن 
از حق  آنها  انتخاب شدن محروم هستند.  و 
همچنین  و  رانندگي  گواهی نامه   دریافت 
شهرهاي  از  برخی  در  رانندگی کردن،  حق 
عربستان تا این اواخر نیز محروم بودند. حتي 
پست ها و موقعیت های زنان باید با شرایط 
کاري آنان یعني با روح، روان و جسم زنان 
تناسب داشته باشد و اثري از مردان در آن 
محیط نباشد و در نهایت زنان در پست های 
اجراییـ  وزارتخانه ـ اداره دادگستري و خیلي 
از ادارات دیگر حق کار ندارند و این یکي از 
نمونه های بسیار کوچک چالش های زنان در 

بعضي از کشورهاست.
کشورهاي  سایر  مانند  نیز  ایران  کشور     
جهان با توجه به انواع طیف ها و اقوام)ترک ـ 
داراي  غیره(  و  ترکمن  فارس ـ  بلوچ ـ  کردـ 
جزایي  قوانین  و  بوده  مختلف  فرهنگ هاي 

و حقوقي ایران همگي به شکلی جنسیت گرایانه وضع شده و حقوق زنان را پایمال می کند. عماًل هرگونه 
خشونت علیه زنان را مسئله ای طبیعي می دانند. در قوانین ایران نه تنها حمایتی از زنان به چشم نمی خورد 
بلکه به امتیاز مردبودن وجهه  ی کریه خشونت را مشروعیت می بخشند. با اشاره ای کوتاه و گذرا به بعضي از 
قوانین که در ایران تصویب شده است به این مهم پی می بریم که قوانین موجود تحت نام آموزه های دیني 
به  را  زنان  تفکری که  بپردازند.  تلقی می کند،  را جنس دوم  زنان  تفکری که  تعمیق بخشی  به  دارند  قصد 
درجه ی دو تقلیل داده و مانند شی ء با آن برخورد می کند. چونان که زنان را ملک مردان دانسته و مردان را 

صاحب اختیار تام زنان می داند. 
   سال1386به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه ي هیت دولت الیحه ای به اسم حمایت از خانواده براي تصویب 
انتقاد  و  نقد  زیادي صورت گرفت. حتي مورد  ماده آن بحث هاي  ارسال شد که در مورد چند  به مجلس 
فعاالن سیاسي و انجمن هاي حمایت از زنان واقع شد. البته بعضي از این ماده ها تأیید نشد. طبق قانون آن 
الیحه: مردان براي ازدواج مجدد نیازي به اجازه همسر اول نداشتند فقط باید توانایي مالي براي دادگاه محرز 
می گردد و این دادن حق ازدواج بطور دائم به صورت یک طرفه به مردان جفاي نابخشودني در حق زنان 

جامعه بوده است.
   در اکثر کشورها در صورت عدم تمایل زنان به راوبط نامشروع جنسي و یا زناشوئي بکارگیری خشونت 
و یا زور جهت برقراری رابطه  مزبور جرم و تجاوز محسوب می شود. در حالیکه در ایران مردان مي توانند به 
دلیل عدم تمکین زنان از آنها شاکي باشند و حتي مورد حمایت قانون قرار بگیرند. طبق ماده ی 46 هر فرد 



اجتماعی

خارجی ای که با یک زن ایراني ازدواج کند به حبس محکوم مي شود و حتي عاقد نیز شریک جرم خواهد بود و 
این نشانه ي عدم برابري میان زن و مرد و محدویت هایی براي ازدواج زنان ایراني است.

   دادگاه به پیشنهاد یکي از زوجین می تواند جلسات دادرسي براي دو بار به تأخیر بیاندازد که این بالتکلیفي براي 
زنان بعد از تصمیم به طالق، خطرناک و حتي در جامعه نیز بعنوان زنان متأهل شناخته شده و مانع از پیشرفت 
وي در زندگي شخصي مي شود. جلسات دادگاه با حضور رئیس و دو نفر مستشار که یکي از آنها باید زن باشد، 
رسمیت پیدا می کرد. اما درحال حاضر اجباري براي حضوریافتن زنان وجود ندارد. این نیز تبعیض جنسیتي را در 
امر قضاوت نشان می داد. یکي دیگر از دالیل 
اسالمي  جوامع  در  مرد  و  زن  برابري  عدم 
بحث حضانت از فرزندان می باشد. طبق ماده 
25 الیحه ی مهریه مشمول مالیات می شد و 
آن را بسان نوعي درآمد براي زنان محسوب 
که  روابطی  ا ست،  حالی  در  این  می کردند. 
تمامی  به  می گیرند  شکل  مادیات  بنیان  بر 
و تهی  انسانیت گسسته  ارزش های واالی  از 
انسانی  به کمال  از عشق و عالقه ی رسیدن 
کلی  به  زندگی مشترک  فلسفه ی  می باشند. 
اشتباه و بدور از نگرشی آزادمنشانه می باشد. 
اندیشیدن  مهریه  و  به طالق  ازدواج  از  قبل 
نشانگر بی محتوا بودن روابط مشترک طرفین 
مایه ی  صورتی  در  مشترک  زندگی  است. 
پیشرفت زن و مرد است که عاری از هرگونه 
باشد.  یکدیگر  از  مادی  و چشم داشتی  توقع 
از شی ء انگاری  نیز جنبه ی دیگری  را  مهریه 
با  صرف  نمی توان  می آوریم.  حساب  به  زن 
مادیات زندگی مشترک و آینده ی آن زندگی را تضمین نمود، شاید مادیات تأثیرگذار باشد ولی هرگز تعیین کننده 
روابط  بایستی  چنانکه  ادعا.  این  بر  مصداقی ست  کشیده ی طالق  فلک  به  سر  آمارهای  افزایش  چراکه  نیست. 
مشترک آزاد انسان ها جهت ارتقاء سطح کمال و بصیرت انسانی شکل گیرند نه میزان باال و یا پایین بودن مهریه 

و مادیات.
   و اما از نقطه نظری دیگر سنگسارکردن زنان در جوامع اسالمي که عملي بسیار قبیح و ضدانساني ست، رایج 
می باشد. این عمل در مورد زناني که به جرم و یا اتهام عمل زنا محکوم می شوند اجرایی و مورد تأیید خیلی از علما 
نیز قرار می گیرد. هکذا این نمونه ي بسیار کوچکي از قوانین خشنونت آمیزی بوده که در عالم سکوت پیشروي و 
در لواي قانون بر علیه زنان جامعه تصویب و اجرایی می شوند. شایان ذکر است که: تصویب شدن یا نشدن موارد 
مذکور مطرح نیست،  مسئله ی مدنظر ما ذهنیتی ست که به تمامی از معیارهای انسانی به دور بوده و به هر  قیمتی 
که شده  بر  آن است زنان را از صحنه ی زندگی طرد کرده و یا محکوم و مقصر نشان دهد. در بسیاري از کشورهاي 
اسالمی قوانین منع خشونت بسیار ضعیف و یا حتي در بعضي از کشورها عامالن خشونت، مورد حمایت و تشویق 

دولت قرار می گیرند. اما خشونت در کل جامعه را مي توان نشأت گرفته از:
1ـ عدم  بی سوادي و پایین بودن سطح آگاهي و معلومات زنان نسبت به حق و حقوق خود.

در  موفقیت  و کسب  مدیریت  از  زنان  و شناخت  توانایي  به  نسبت  در جامعه  منفی نگر  2ـ حاکم بودن ذهنیت 
کارهاي شخصي و اجتماعي.

3ـ وجود آداب و رسوم غلط و منفي نسبت به زنان در جامعه. 
4ـ استنباط غلط و برداشت منفي توسط علماي مذهبي از اسالم نسبت به جایگاه زنان.
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5ـ مواردی نظیر فقر و بیکاري و نبود منبع درآمدي مستقل براي زنان.
6ـ ازدواج اجباري و یا بیش از موعد و یا مبادله زن بین دو خانواده )ژن به ژن( شیربها و...

7ـ عدم امنیت و آرامش و ناامني در جامعه.
8ـ عدم اجراي قوانین و یا عدم مسئولیت پذیری بعضي از نهادهاي دولتي و انجمن های حمایتي همسو.

9ـ عدم دادن مجوز تحصیل به زنان در بعضي از رشته های دانشگاهي در بعضي از کشورها و به ویژه کشورهاي 
اسالمي.

10ـ وجود خالء فرهنگي در جامعه ـ  معضالت عمیق فرهنگي ریشه در الیه پنهان ذاتي خشونت دارند. 
11ـ تصویب و اجراي بعضي از قوانین تبعض آمیز که به ضرر زنان وضع شده است، باعث ایجاد شکافي عمیق 

در بین زنان و مردان می شود.
و اما نکته ی آخر:

   سکوت ما در برابر تحمیل پدیده ی خشونت به معناي تأیید و در اصل مرگ خود و همنوعان خود می باشد. 
پس باید چاره ای اندیشید و از این ببعد سکوت را بشکنیم و خود را براي مبارزه ای عظیم علیه ذهنیت و افکار 
ظالمانه و کساني که از این افکار و اعمال منفعت مي برند، آماده کنیم. هر چند براي شکستن این دیوار و 
آماده سازي راه براي از بین بردن هرگونه اعمال ضدانساني مستلزم یک سري هزینه های ست که مردان و زنان 
جامعه باید بپردازند و هرگونه مبارزه ای به طور تک جنسیتی محال و نتیجه ي آن ضعیف خواهد ماند و در 

نهایت این مهم بر عهده دولت مردان و انجمن هاي حمایت از این قشر آسیب پذیر و مردم می باشد.
 1ـ تالش جامعه ي مدني و سازمان های غیردولتي در باالبردن سطع آگاهي و شعور اجتماعي و معلومات 

زنان.
 2ـ تالش و مبارزه  جهت برقراری امنیت و آرامش در جامعه.

3ـ تأمین آینده ی اقتصادی و مالی زنان، ایجاد فضای امن و راحت برای زنان در سطح جامعه، عضو نهاد و 
سازمان های مدنی و حقوقی زنان قرارگرفتن.

4ـ لغو تمامي قوانین تبعض آمیز.
5ـ لغو کل دستورالعمل هایي که تبعیض جنسیتي را در مکان تدریسي نظیر دانشگاها و مدارس و غیره قائل 

می شود.
6ـ تالش جهت زدودن فرهنگ جنسیت گرا و مردساالر در اذهان و نهادینه کردن فرهنگ مساوات طلب و 

آزادی خواه اجتماعی.
7ـ تدوین قوانیني که در آن حقوق کلي شهروندان بدون تقسیم بندی جنسیتي که منافع کلي شهروندان را 

مدنظر گرفته شده باشد.  
8ـ تدوین قوانینی که خشونت علیه زنان را جرم شناخته و با مجرم برخورد قاطع صورت گیرد.

9ـ تدوین قوانین و دستورالعمل هایی جهت فرهنگ سازي جامعه و القاي بینشی که زنان جنس دوم جامعه 
نیستند و بعنوان یک شيء و کاال به آنها نگریسته نشود.



تحقیقی

شانستر  برخودان

جادوگران؛ بازمانده گاني از فرهنگ الهه ـ مادر
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جادوگران؛ بازمانده گانی از فرهنگ الهه   ـ     
   زنانی كه واقعيت شان در پشت پرده ي »جادوگری« پنهان مانده ، كيستند؟ جادوگر در معناي لغوي و بسان 
اعتقادی تا به امروز به چه شيوه ای درک و تفسير گردیده است؟ جادوی عام یا جادو در معنای كلّی، به معنای 
 :)Magic هر عمل عجيبی ست. جادو یا جادوی خاص یا جادو در معنای جزئی)به عربی سحر و به انگليس
فّنی ست مرموز برای اثرگذاری بر عالم ماّده با دخالت اراده ی جادوگر؛ چه ابتدایی باشد و چه برای خنثی كردن 
جادوی دیگری؛ چه هدف متعالی داشته باشد و چه پست. چه ورد بخواند، چه حركاتی انجام دهد و چه از 
وسایلی استفاده كند. ریشه ی كلمه ي جادو ماخذ از زبان فارسي كه در زبان پهلویjâdug  تلفظ می شده، 
است. واژه ی »magic« معادل انگليسی آن است، كه از واژه ی »Magus«گرفته شده كه در فارسی قدیم نام 
 »Medes«یا »مجوس« بوده یعنی مربوط به منطقه »magus«یکی از موبدان ستاره شناسی زردشتی به نام
كه خود نيز به معنی »قلمرو ماد« است. پس از فتح ایران، اعراب، زردشتيان را مجوس می خواندند. و این واژه 

همچنان به همين معنی به كار می رود.
جادوگری از منظر اقتدارگرایان

   قدرت طلبان این موضوع را اینگونه باور دارند كه جادوگران شبگردي كرده و اقدام به كارهاي نادرست عليه 
مردم كردند. معناي دیگر آن نيز زنان یا مرداني كه به كارهاي زشت عليه سایر افراد جامعه دست می زنند. 
در زبان مردِم دیربازان نيز به معناي انسان هایي كه چشم هاي زیبا دارند،  مي آید. آنگونه كه گفتيم این معناي 
واژه ی  تعریف  می باشد.  ندارد،  همخواني  آن  معنایي  حقيقت  با  و  بوده  شایع(  مردم  ميان  در  )كه  آن  لغوي 
جادوگری بُعد پنهان چهره ي زن است، در واقع تعریفی ست منحرف. زشت  جلوه دادن پدیده ی جادوگری به 
جامعه نيز از منشاء همان نگرش سرچشمه می گيرد. بنابه ذهنيت مردساالر تعریفی این چنينی از پدیده مزبور 
ارائه شده است. چنانکه گفته اند: جادوگران مي تواند به انسان لطمه وارد ساخته و موجبات پيشرفتش را سد 
كنند. یا اینکه هدف شان رسيدن به ثروتي عظيم است. همچنين براي رسيدن به آن نيز باید به دیگران ضربه 
وارد آورند. باعث و باني درد و آالم برای كسانی هستند كه در مقابل شان مقاومت كنند. زیرا با سحر و جادو 
می توانند مخالفان خود را از پای درآورند. در انجام كارهاي زشت بسيار با استعداد هستند. به عبارتی دیگر 
چنان پدیده ی جادوگری را در اذهان جامعه ترسيم كرده اند كه گویی كسی ست همدست شيطان. بسان زني 
پير، با ناخن هاي بلند و كثيف، چادر سياه بر سرداشتن، ترسناک و خطرناک،  بخصوص كودكان را زنده زنده 
در دیگ می پزد و خوردن گوشت نوزادان را دوست می دارد، حقه باز و توطئه  گر است، توان كنترل احساسات 
جنسي خود را نداشته و لخت مي رقصد، فاحشه است و خالصه ي كالم، نماد و یا مظهر كابوس جامعه تعریف 
شده است. همين طور با حيله  و دسيسه گری براي جامعه مشکل سازی می كند. تمام انرژي خود را نه براي بهبود 
وضعيت جامعه بلکه عليه جامعه به كار مي بندد.  یعني داراي انرژي متافيزیکی هستند و آنرا به صورت منفي به 
كار مي گيرند. خداناشناس هستند. به دليل حسادت خویش، خود را از دیگران پنهان كرده و جادوگری مي كند 
و ارگان هاي جنسي پسربچه ها را مي دزدد. زني كه كنترلش را از دست بدهد، قاتل است،  روي جارو پرواز كرده 

و شبهاي«ثبت یا شبت« در زبان عبری یعنی شنبه( دور هم جمع مي شوند.
   در طول تاریخ آناني كه بيشتر از همه واقعيت شان منحرف نشان داده شده و حق شان پایمال گشته جادوگران 
مي باشند. جای سوأل است كه چرا تا این حد جادوگران را بد، زشت، وحشي و ناپاک نشان مي دهند؟ آیا با این 
نامگذاري و تشبيه ها در صدد اثبات یا منحرف نمودن كدام واقعيت برآمده اند؟ چنانکه می دانيم همه ی این ها 
در راستای هدفی صورت گرفته اند. زیرا اگر نگاهی به تاریخ انسانيت بيندازیم، خواهيم دید كه تاریخ سرشار از 
توطئه چينی و سياه نمایی كسان قدرت طلبی ست كه جهت از ميان برداشتن انسان های مبارز با اعتقادات مخالف 
عليه نظام حاكم و زن ستيز صورت پذیرفته است. اعتقادات و كارهای زنان عالِم انگ دشمنی با جامعه می خورد 
تاریخ نسل كشي  به  است. هنگامي كه  قرار می گرفته  ایدئولوژیکی  توسط ذهنيت مردساالر مورد هجمه ی  و 

مادر



جادوگران)زنان عالِم( مي نگریم، مي بينيم كه آنها از نيروي فوق العاده ای برخوردار بوده اند. اما به ویژه در غرب همواره 
با آغاز دین مسيحيت، فرمان نسل كشي جادوگران داده شده است. هزاران زن در دادگاه های انگيزاسيون)دادگاه های 
تفتيش عقاید( محکوم به مرگ شده اند. این موضوع را نه تنها بعنوان قتل عام بلکه بعنوان نسل كشي زنان نيز می توان 
یا موضوعی  بتوان به سادگی در مورد هر شخص و  ناميد. عنوان نسل كشی، عنوانی ساده و بسيط نمي باشد كه 
معمولي به كار بُرد. چنانکه برآنيم تا حقيقت یک واقعيت باژگون شده و تحریف گشته را بازگویيم. شاید كلمه ی 
نسل كشی نيز نتواند بيانگر خشونتی باشد كه در طول تاریخ تا به امروزه عليه زنان و مردان مبارز اعمال شده است. 

این مي تواند بُعد مادي و یا معنوي یکی از موضوع های نامبرده 
باشد. به كلي نفی و از ميان برداشتن آنان را مورد هدف گرفته 
را  باقی نماند تير حمالت خود  آنها  از  اثری  اینکه  و به منظور 
برابر  در  تنها  نه  نسل كشي  شک  بدون  ساخته اند.  متوجه شان 
به منظور  بلکه  بکار گرفته می شود،  یا یک خلق  و  اعتقاد  یک 
است.  گرفته  نيز صورت  در هستی  دیگر  موجودات  نابودكردن 
صورت  مختلف  شکل های  در  كه  نسل  كشي   گفتمان  اصل  در 
گرفته اند، بجا خواهد بود. پرداختن و پرده  از تاریخی كه سرشار 
از نسل كشي های فکري و فيزیکی  ست برداشتن چهره ی واقعی 

قدرت طلبان و انسان ستيزان را هویدا می سازد.
بزرگ  یک شکست  مثابه  به  جادوگران  نسل كشي  واقع  در     
جنسيتي نيز مي باشد. تاریخ بردگي زنان بيانگر تاریخ نسل كشي 
آنها نيز است. به منظور اینکه هيچ وقت نتواند قد َعلَم كند او را 
مورد شکنجه قرار داده و محکوم سکوت كرده اند. اما این بدان 
معنا نيست كه حس مبارزاتی و آزادیخواهانه ي زنان از بين رفت 
پی  رازی  به  مي كنيم  سعي  گشتند.  دور  مبارزه  از صحنه ی  و 
از جادوگران گشته  انزجار  و  نفرت  این همه   كه موجب  ببریم 
در  تحریر  رشته ی  به  مردانه  قلمی  با  تاریخ  حقيقت  در  است. 

آمده است. بنابراین ما زنان جهت از نو نگاشتن این تاریخی كه بجزء  بدی از ما نامی در آن به چشم نمی خورد را 
باید بازنویسی نمایيم.

بهترین زن، زِن مرده است! 
 نگرش نظام قدرت گرا همان طور كه شالوده ی ذهنيت مردساالر بوده در راستای تحریف  واقعيت زنان گام برداشته 
و می دارد. چنانکه اذعان می دارند: »بهترین زن، زن مرده است«. به عبارتی دیگر اگر كه زني بر خالف این كاراكتر 
حركت كند برچسب بی اخالق بودن و... بر او زده می شود. زن مرده؛ زنی ست كه بردگی را پذیرفته، در برابر هر امری 
اطاعت كرده و سر تعظيم فرود می آورد. بدین شيوه تابع ذهنيت مردساالر گردیده و در مکتب این ذهنيت تأدیب 
می گردد. مردان نيز آنگونه كه بخواهند از آنها بهره كشی كرده و مبدل به مرده ای بی تحرک می سازند. به هرحال زن 
مرده را زیاني نيست. زیرا زن مرده نه تنها تهدیدي براي رسيدن به قدرت مرد نيست بلکه تضمين گر تداوم آن نيز 
می باشد. شایان ذكر است كه اقتدار و بردگي دو پدیده ی از هم ناگسستنی  مانند دو روی یک سکه اند. یعنی وجود 
یکي بدون دیگري غيرممکن می باشد. به ميزانی كه پدیده ی بردگي در جامعه ای ژرف و تعميق  یافته باشد، به همان 
ميزان نيز اقتدار نيرومند شده و ریشه هایش را مستحکم تر می كند. اما برعکس، همانگونه كه گفتيم اگر زن بصير، 
توانمند، پولتيک، اتوریتر و دارای نطق و خطابه باشد؛ آن زمان به راحتی مي تواند وجود پدیده ی قدرت گرایی را مورد 
بحث قرار داده و زیر سؤال ببرد. اقتدارطلبان صرف برای مستحکم تر كردن بنيان نظام خود و تحميل آن بر جامعه، 
از بکارگيری هرگونه روش مبالغه آميزی و تحریف وقایع و شایعه پراكني برای رسواكردن زنان اجتناب نورزیده اند. 
بدین گونه هميشه سعي بر خدشه داركردن اراده ی راسخ زنان در ميان جامعه شده اند. به همين سبب نيز در روایات و 
داستان ها، متولوژي و كتب تاریخي به زنان فرزانه ای  برمی خوریم كه از استعداد و و نيروی فکری توانمندی برخوردار 

تحقیقی
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بوده اند اما به دليل مواردی كه ذكر شد چهره ی  آنها خدشه دار گشته است. در كتاب داستان هاي كودكان نيز 
زنان پير و فرزانه را به گونه اي وحشت ناک تعریف كرده اند.

چنان شگفت آورانه سعی كردند این دروغ ها را به اذهان تزریق كرده و ماندگار سازند. به دگر گفتمان به جامعه 
قبوالندند كه زن دانا، شيطانی بيش نيست. زیرا زنان فرزانه، زنانی هستند كه هرگز در برابر قوانين وضع شده ی 
نظام مردساالر اطاعت ننموده و هميشه سعی بر ارتقاءدادن مبارزه در صورت كسب فرصت و امکان های هر چند 
اندک برآمده اند. چنين زنانی از شهامت واالیی برخوردار هستند. گناه این زنان، برخورداربودن از سطح آگاهی، 

مبارز و تالش در راستای آگاه نمودن سایر زنان و جامعه می باشد. 
   چنين زنانی هميشه از بزرگترین نيرو و پتانسيل تحول خواهی برخوردار می باشند كه نظام به چشم تهدیدی 
برای اقتدار خویش به آن نگریسته و می نگرد. برای همين هم این ذهنيت زن ستيز همچنان با در پيش گرفتن 
سياست تفرقه افکنی در ميان زنان، برتری دادن گروهی بر گروه دیگر)بنابر منافع خود(، كارت مشروعيت دهی 
و  علم  فقر  علت  به  و جامعه  زنان  متأسفانه  و جامعه كسب می كند.  ناگاه  زنان  از  را  عملکردی  هر  انجام  به 
آگاهی مبدل به ابزاری در دست نظام زن ستيز و جامعه ستيز شده اند كه هر روز تيشه به ریشه ی خود می زنند. 
تاریخ مان مملو از چنين تراژدي هایی می باشد. البته تا زمانی كه ما هم ناآگاهانه عمل نمایيم و در برابر دروغ های 
ذهنيت زن ستيز خوش باور و ساده دل باشيم، نمی توانيم مانعی جهت متوقف نمودن قتل عام  های مذكور گردیم.

به همين دليل بجاست كه از دیدگاه خود زنان به مقوله ی جادوگری بنگریم و با واكاوی زوایای آن پرداخته تا 
هرچه بيشتر حقيقت بر ما روشن و مبرهن گردد. 

 دیدگاه زنان نسبت به جادوگری
   جادوگران بازمانده گانی از فرهنگ الهه ـ مادر مي باشند. زیرا داراي فرهنگي دیرین و به درازاي فرهنگ بشریت 
مي باشند. براساس برخي تفاسير گفته مي شود: كه جادوگران علم خود را از الهه- مادر آموخته اند. البته و با گذر 
زمان همچنين فرهنگ جوامع گوناگون، زبان و شرایط زمانی و مکانی نام آنها متفاوت بوده و تغييراتي نيز در 
آن به وجود آمده است. نخست از آنان بعنوان مادِرفرزانه، الهه، عالم، سحرباز و حکيم نام برده شده است. چنان 
كه برخي از مورخان نيز بر این واقعيت واقفند كه آنان)جادوگران( بازماندگان فرهنگ الهه- مادر مي باشند. 
مادري كه اتوریته بوده و از نيروی پيش بيني فوق العاده ای برخوردار بوده و براساس آن نيز برنامه ریزي كرده 
است. مادری حکيم و شفاآور است، قابله گي مي كند، نوزادان پسر را ختنه مي كند، تمامی مسایل مادی را حل 
و نيازهای معنوی جامعه را برطرف می كند. با برخورداربودن از چنين خصلت هایی مورد ستایش جامعه قرار 

گرفته و هر كس در پيرامون وی تجمع می یابد. 
   همين طور جادوگران، زنان آگاهی هستند كه از علم شناخت خویش برخوردار می باشند. دیدگاه آنان در رابطه 
با طبيعت به گونه ای ست كه خود را بخشی از بدن آن می بينند. لذا بيش از هر عالم و فرزانه ای با زبان طبيعت 
آشنا بوده و آن را درک می كنند. اما این در حالی ست كه دیدگاه مرد یا ذهنيت مردساالر نسبت به طبيعت، 
منفعت طلبانه است. خود را نه بخشی از طبيعت بلکه حاكم بر آن می بيند. ویژگی زنان جادوگر  با سایر انسان ها، 
به  تنها  نه  به همين سبب  می باشند.  برخوردار  عاطفي  و هوش  آنالتيک)تحليلی(  بکارگيری هوش  تعادل  از 
طبيعت لطمه نزده اند بلکه خارق العاده بودن طبيعت را كشف كرده و جهت تداوم حيات انسان ها نيز از آن فایده 
جسته اند و یاری رسان بوده اند. در رفتار با طبيعت از اصل ابژه- سوبژه پيروي نکرده اند. زیرا طبيعت را همچون 
خود موجودی زنده  پنداشته اند. در واقع آنان خالق فلسفه ي حفاظت از موجودات زنده بوده اند. همچنين ارزش 

واالی برای طبيعت قائل گشته اند. این موضوع را از راه تحقيقات تاریخي نيز مي توان به اثبات رساند. 
   با زباني ساده و آشکار مي توان گفت كه جادوگران همان زنان عالم هستند. مي توان گفت كه هر موضوعي كه 
به طبيعت و جامعه مرتبط باشد با آن بيگانه نيستند. جادوگران روانشناس و جامعه شناس بوده اند. در صورتي 
كه گفته شود ریشه ي علوم از جادوگری نشأت گرفته به خطا نمی رویم. از ادراک و آگاهی واالیی در مورد انسان 
و طبيعت برخوردار بوده اند. جادوگران با الهام و نيرویی كه از طبيعت گرفته اند و چگونگی بکارگيری نيروي خود 
را به شيوه اي موثر در یافته اند. همچنين نقش مؤثری بر جامعه داشته اند. حتی از پيشاهنگان جامعه محسوب 
گشته اند. برای همين هم مورد احترام جامعه قرار گرفته اند. بدین ترتيب از نيروی اتوریته ای در جامعه برخوردار 



بوده اند. آنان دارای سطح دانش و خصایص همانيستی، اجتماعی و طبيعی بوده اند. اگر گفته شود كه پایه و اساس 
طب امروزي را آنان بنا نهاده اند، مبالغه  نخواهد بود. آنان معتقدند كه هر دردي به دست آنان قابل درمان است. 
دست شان شفابخش بوده است. جادوگران علم خود را از طبيعت گرفته اند و از خورشيد، چرخش ستاره ها، ماه، پرواز 

پرندگان، بزرگ شدن آهسته ي درختان و تغيير فصلها، الهام گرفته اند.
نادرند  اما  انرژي خداست.  انرژي ست. یعني در اصل     براساس فلسفه ي فيزیک كوانتوم، معروف ترین شعار علم 
با  نيز  نشوند. در عين حال  تخریبات  و موجب  به كار گرفته  را  انرژي خود  به شيوه اي درست  بتوانند  كسانی كه 
بکارگيری و استفاده ی صحيح از تمام انرژي موجود در بدن و همچنين گيتي دارای نيرو، صبر و تمركز خاصی 
انرژي موجود در  توانسته اند  اما زنان مورد بحث ما  امر نمي باشد.  این  انجام  به  بوده اند. چرا كه هر شخصي قادر 
طبيعت و بخصوص در انسان را به شيوه اي خارق العاده كشف، درک و سازماندهی كنند. در صورتی كه انسان به 
نحوی انعطاف پذیر قادر به درک و شناخت و متمركز كردن این انرژی نهفته در عالم ذهن خود نباشد، قادر به درک 
و ارتباط برقرار كردن با نيروهای خارق العاده ی طبيعت، نخواهد بود. چنانکه اگر بتوان توازن الزم با هوش تحليلی 
و هوش عاطفي برقرار ساخت به نتيجه ی مذكور دست خواهد یافت. لذا نيک به مکر، دروغ و دسيسه های ذهنيت 
مردساالر پی برده و چون در صدد افشای آن برمی آید، مورد تهاجمات فکری، شخصيتی و جسمانی نگرش زن ستيز 
قرار می گيرد. به آنان برچسب هایی نظير حيله گر و... زده اند. حتی استعداد فال گيری زنان را دقيقاً دليلی مرتبط با 

این مورد می دانند. هنوز هم فالگيري، جادوگری و كارهایي از این قبيل در جامعه ي خاورميانه موجود می باشند.
در طول تاریخ زنان آزاد و مستقل با برخورداری از آگاهی و سطح سازمان یافته ی خویش سعی كرده اند خود را از 
گرفتارآمدن به دام های ذهنيت زن  ستيز مصون دارند. براي اینکه سيستم مادِر فرزانه و مهربان از هم فرونپاشد، 
پيشبرد  را  مبارزه ی خویش  از دستاوردهای شان  و صيانت  داده اند. جهت حفظ  نشان  از خود  بی نظيری  مقاومت 

داده اند. البته تاریخ مملو از مقاومت  و كاوش هاي چنين زنان عالمی مي باشد. 
این زنان مي نگریم مي بينيم كه چنين  به هنر  اما زماني كه  بوده اند،  گفته می شود كه زنان جادوگر خدانشناس 
گفتمانی صحت ندارد. زیرا آنچنان كه برای فکر، فلسفه و اعتقاد خویش احترام قائل بوده اند به همان ميزان نيز 
براي باوري و اعتقاد سایرین نيز اهميت، احترام و ارزش واالیي قائل بوده اند. در حقيقت بدون باوري چگونه قادر به 
تمركزیافتن و بکارگيری انرژي خود شده اند. زیرا تمركز انرژی خود، ایمان می طلبد. برعکس ادعاي موجود آتائيست 
نبوده اند. اما به دليل اینکه بعد از مدتي باوری به تصرف مردان درآمده است، زنان را از عرصه ی حيات به حاشيه 
رانده و به همين سبب نيز زنان عالم هيچگاه آنان را نپذیرفته اند. قبول نکردن ذهنيت ارتجاع گرای مرد به معنای رد 
دین نيست. اعتقاد و قبول بردگی تحميلی كه ذهنيت اقتدارگراي مردساالر منشأ آن هست، دو مقوله  ی كاماًل از هم 
متفاوت اند. ذهنيت زن ستيز با در یک كفه قرار دادن این دو مقوله، به سياه نمایی شخصيت زن پرداخته است. بدین 
گونه جزم اندیشی موجود در دین را تعميق و به تحریک جزم اندیشان پرداخته  است. برای قانع كردن جامعه نيز با 
توسل به دین سعی در طرد زنان از عرصه های مختلف اجتماعی و مخدوش و مغشوش نمودن وجه ی آن نموده اند. 
همچنين  این مورد را مانند سپري به نفع خود بکارگرفته و چهره ی راستين خویش را در پشت  آن پنهان كرده اند. 
در حالی كه آنچه خود كرده اند تروری بيش نبوده است. این در حالی ست كه زنان نه عليه دین بلکه عليه ذهنيت 
زن ستيز مردساالر به قيام برخاسته اند. براي مثال در آفریقا هنر جادو را با نام» موجومبا« و در جزیره ي هيتي نيز 
آنرا با نام »وودوو« خوانده مي شود. در هر فرهنگي براساس معنا این پدیده را نامگذاري مي كنند. برحسب تحقيقاتي 
كه انجام داده ایم مردان نيز قادر به جادوگري شده اند. در حالي كه شمار زیادی از زنان جادوگر بوده اند حتی نيمی 
از جمعيت آنان را تشکيل داده اند. اما در تاریخ بحث از مردان جادوگر نيز به ميان آمده است. ولی مردان جادوگر 

یا همسر زنان جادوگر بوده اند یا فرزند آنان بوده و یا نسبتي با آنان داشته اند.        

ادامه دارد.... 
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زنان نامدار
هیپاتیای اسکندری با بینشی فلسفی به مبارزه علیه ذهنیت زن ستیز  برخاست.

بریتان زاگروس



 
 انسان همانطور كه برای برقراری حقيقت می جنگد بایستی با خرافات نيز به مبارزه برخيزد

   هیپاتیا زني یوناني بود که به عنوان نخستین زن برجسته ي ریاضي دان یوناني شناخته مي شود. همچنین او 
استاد فلسفه  در شهر اسکندریه بود و در علم نجوم تبحر داشت. او در زمان حکومت روم بر مصر در اسکندریه 
این فیلسوف  اتهام جاودگري کشته شد. همچنین  به  با تحریک کلیسا  زندگي مي کرد و به دست مسیحیان و 
نامدار از هنر سخنوري و خطابه، سوارکاري و شنا برخوردار بوده است. گفته مي شود که او بیش از ده سال از 
عمرش را در سفر گذرانده است. او سفر کوتاهي به آتن داشته و در مدرسه آتن به عنوان دانشجو تحصیل کرده 
است. در بازگشت از او براي تدریس دانشگاه اسکندریه در رشته ي فلسفه و ریاضیات دعوت شد و تا پایان عمر 
به تدریس در این دانشگاه مشغول بود. به علت تسلط کامل به علوم زمان خود و نطق بي نظیرش معلم محبوبي 
بود. افراد بسیاري از کشورهاي مختلف براي شرکت در کالس هاي او به اسکندریه مي آمدند و بسیاري از مردم 
براي شنیدن سخنان او جمع مي شدند. سقراط مورخ مي نویسد: او معلم محبوبي بود، در خانه ي او همانند اتاق 
کنفرانسش سخت کوش ترین دانشجویان آن روز آمد و شد داشتند. از نخستین کساني بود که به وسیله اي براي 
راه یابي دریانوردان اندیشید. اسطرالب)از ابزارهای قدیم نجوم و طالع بینی، جهت سنجش ارتفاع، سمت، بُعد، میل 
خورشید و ستارگان به کار رفته( اختراعي او تا قرن هجدهم مورد استفاده دریانوردان بود. با وجود پیشنهادهاي 

ازدواجي که از جانب شاهزادگان و فالسفه داشت، هرگز ازدواج نکرد.
هیپاتیا پیرو افالطون و از مشتاقان مکتب فیلسوفان بزرگ یونانی چون سقراط و ارسطو نیز بوده است. همچنین او 
عقاید نوافالطونیان را تبلیغ مي کرد. هیپاتیا در عرصه ي فلسفه یکي از متفسران و منتقدان بزرگ به شمار مي رود. 
همچنین با برخورداري از قابلیت وافري که در این عرصه داشت پیشرفت فکري بي نظیري را کسب نموده و یکي 
از جمله فیلسوفاني ست که گام هاي نویني را از فیلسوفان قبل از خویش برداشته و اشاره به این موضوع جهت 
شناخت هر چه بیشتر ما از شخصیت و سطح تفکر وي بسیار حائزاهمیت مي باشد. گفته مي شود او توانست تفاسیر 

متفاوتي را در مورد یکي از شاخه هاي افالطوني به نام نوافالطونیان ارائه دهد.
همانطور که مي دانیم سنت هلنیست از ماهیت متافیزیکي بسیار قوي اي برخوردار بوده و هنگامي که این موضوع را 
مورد بحث و  بررسي قرار مي دهیم متوجه مي شویم که در واقع هیپاتیا عالقه ي چنداني به مواردي نظیر متافیزیک 
نداشته است. با توجه به واقعیت مذکور مي توان به چنین نتیجه اي دست یافت که هیپاتیا عالقه ي شدیدي به 
منطق داشته تا اندیشه ي میستیک یعني متافیزیک. به عبارتي دیگر به میزاني که اهمیت وافري نسبت به منطق 
قائل گشته در برابر عالقه ي کمتري نسبت به اندیشه ي متافیزیک نشان داده است. همچنین گفته مي شود که وي 
تمامي رویکردها را با دیدي علمي مورد بحث و بررسي قرار داده و از روش تفسیر خاصي برخوردار بوده است. این 
بدان معناست که؛ هیپاتیا تنها به آنچه که آموخته اکتفا نکرده و مدام در پي دست یافتن به سطح واالتري از سطح 
اندیشه و علم بوده و در این راستا به نقد نیز پرداخته است. همچنین از این طریق روش اندیشه و فلسفي خویش 
را ارائه داده است. علي رغم اینکه هیپاتیا در شهر آتن چشم به دنیا گشوده و در آنجا به تعلیم پرداخته اما در حین 
حال نیز مدام با ذهنیت مردساالر و نظام مرکزگراي آنجا در چالش بوده و با ایستار و فعالیت هاي خویش علیه 
نظام و ذهنیت مذکور مبارزه اي بي نظیر که زبانزد خاص و عام بوده را به رشته ي تحریر درآورده است. اگر سخن 
به جا باشد در جایي همچون آتن که ذهنیت مردساالر بر عرصه ي حیات حکمران بوده همچنین زن از تمامي 
عرصه ها به حاشیه رانده شده و از موقعیتي بسیار کمرنگ برخوردار بوده، فیلسوف نامدار یعني هیپاتیا درصدد 
باژگون کردن این واقعیت شوم علیه زن برآمده است. همچنین وي با ایستار، هوشمندي و اندیشه ي فیلسوفانه ي 

خویش علیه ذهنیت مردساالر حاکم به مبارزه پرداخته است. 
در آن دوران این زن فیلسوف، مدیر بزرگترین کتابخانه ي شهر آتن با نام اسکندریه بوده است. این کتابخانه ي 
مرکز  نقش   بزرگ  کتابخانه ي  این  است. همچنین  بوده  پاگان ها  دیني  واجبات  و  عبادت  پرستش،  مکان  بزرگ 

زنان نامدار
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با نام اسکندریه  آموزش و دانش را ایفا نموده است. با توجه به همه ي این موارد، بعدها کتابخانه ي بزرگ 
توسط متعصبان و طرف داران دین مسیحیت به آتش کشیده شده است. با این تفسیر که آتش زدن کتابخانه ي 
اسکندریه که هم مرکز تعلیم علم و دانش و هم مرکز عبادت و پرستش پاگان ها بود، در واقع هجومي بیش 

نیست.
هيپاتيا، شيفته ي طبيعت بود

   فیلسوف نامدار پاگانیست تبار بوده است. جاي دارد به این مورد مهم اشاره نماییم که فلسفه و ذهنیت 
موجود در آتن آن زمان با مرور زمان تعمیق مي یافت. واقعیت موجود 
تا  گرفته  جنسیتي  برتري  و  تبعیض  دیدگاه  از  هم  قدیم  آتن  در 
برتري دادن انسان بر طبیعت و بیگانه ساختن زن از طبیعت فراتر نرفته 
بود. به گفتماني دیگر نگرشي مبني بر به استثمار و استعمار درآوردن 
آفریده  مردان  براي  تنها  »جهان  گفتمان  است.  بوده  حاکم  طبیعت 
بدون  است.  گرفته  سرچشمه  دوران  آن  آتني هاي  فلسفه ي  از  شده« 
شک فلسفه ي مردساالر حاکم بر آتن با هدف سرکوب و مستعمره کردن 

هرچه بیشتر زنان و طبیعت بکار گرفته شده است. 
   البته در چنین وضعیتي به سهولت مي توان گفت، زني که در چنین 
جامعه اي چشم به جهان گشوده، دوران تحصیالت خویش را در آنجا 
سپري کرده و در تمامي لحظات زندگي اش با هرگونه رفتار، برخورد و 
نگرش ذهنیت جنسیت گراي حاکم مردساالر مواجه گشته، پي نبردن 
وي به چنین چالش هایي غیرممکن مي باشد. هیپاتیا با ایستار، موضع 
و طرز نگرش خویش نسبت به حیات و به ویژه در تمامي عرصه هاي 
حیاتي، با شهامت و اراده ي راسخ خویش در راستاي پیشبرد مبارزه ي 
فلسفي خویش در برابر ذهنیت جنسیت گراي مردساالر، دریغ نورزید. 
مردساالر  جنسیت گراي  ذهنیت  اعمال  برابر  در  هرگز  راستا  این  در 

چشم پوشي نکرده و تمامي مرزهایي را که با هدف به حاشیه  راندن موقعیت زن از تمامي عرصه هاي حیات 
تمامي  براي  را  و دموکراسي خواهي  آزادي   مبارزه ي  قیام خویش صفوف  با  و  را مکشوف  تعیین گردیده اند 
البته این در حالي ست که قیام وي از قیامي شخصي  زنان دنیا و به ویژه همه ي زنان یوناني گشوده است. 
فراتر نرفت. با اینکه قیامي شخصي بود ولي او نظام بردگي اي را که ذهنیت مردساالر حاکم بر زنان و جامعه 
تحمیل مي نمود را رد نموده و با پایبندي عظیمي که به آزادي داشت، هرگز از پیشبرد و ارتقاءدادن مبارزه  در 
عرصه هاي علم و دانش از پاي نایستاد. لذا هیپاتیا از جمله زناني ست که تاریخ شهادت دانش چگونه زیستن 

وي را در البه الي صفحات خویش محفوظ کرده است.
   به نظر وي بزرگ ترین فضیلت، اکتشاف در اسرار و رسیدن به حقیقت طبیعت بود. لذا او عاشق طبیعت 
و شیفته ي درک دیالکتیک موجود در آن بود. براي هیپاتیا عشق به معني تحقیق و پژوهش در مورد اسرار 
و مرزهاي بي پایان، دست یابي به درک دیالکتیک و حقیقت آن و همچنین حل معماهاي ناشناخته ي سیر 
تدریجي آن بود. او معتقد بود هر اندازه بتواند معماهاي ناشناخته در جهان طبیعت، نجوم و گیتي را درک و 

حل نموده و بدان اسرار پي ببرد به همان اندازه خواهد توانست به آزادي خویش نیز دست یابد. 
مي توان گفت که علوم فیزیک یکي از عرصه هاي مورد عالقه ي هیپاتیا بود که از طریق آن به درک دیالکتیک 
موجود در طبیعت مي پرداخت. روش تحقیق و پژوهش او درباره ي طبیعت کاماًل از ذهنیتي ابژه ـ سوبژگي نمودن 
یعني برتري پدیده اي بر پدیده ي دیگر، نگرش هیرارشیک و قدرت گرایي به دور بوده است. حتي هنگامي که 
به کشف مواردي در طبیعت برمي خورد یا اینکه به شناخت آن مي پرداخت با نگرشي آزاد، فلسفي و علمي 

بدان مي پرداخت. همچنین از نگرشي صرف پوزتیویستی برخوردار نبوده است. 
   هيپاتيا دانش و فلسفه را برگزیده بود، نه به تابعيت درآمدن مردي و ازداوج با وي را

شایان ذكر است كه 
هيپاتيا در جایي كه مركز 

چالش هاي دیني بوده، 
زیسته است. این مورد 

مستقيمًا با دنياي چالش هایي 
كه او را به دریاي فلسفه 

سوق داد، مرتبط می باشد. 
اكثر پاگان ها در نتيجه ي 
مواجه گشتن با هجوم و 

حمالت پي در پي مرتد شده 
بودند؛ اما هيپاتيا هرگز 

روي گرداندنی از دین خویش 
را نپذیرفت و در اتخاذ 

تصميم خویش مصّر بود. زیرا 
او به فلسفه و علم ایمان 

آورده بود. 



هیپاتیا از عالقه ي وافري به اندیشه ي آزاد، تحقیق و پژوهش در مورد مطالب نو و حل معماهاي ناشناخته ي 
در جهان طبیعت برخوردار بوده است. او در تمام طول عمر خویش به یافتن پاسخ به سؤاالت فلسفي اي 
که ذهن وي را مشغول مي کرد، پرداخت. بنابر اسناد تاریخي، رابطه ي هیپاتیا با مردان رابطه اي دوستانه 

بوده و در روابط خویش در مورد دانش، فلسفه و پژوهش با آن ها به بحث 
و مبادرت مي پرداخت. همچنین گفته مي شود که او با فیلسوفان منتخب و 

نامدار دوران خویش بیشتر مبادرت داشته است. 
   هیپاتیا از جمله زناني بود که با زیبایي خویش زبانزد خاص و عام به شمار 
مي رفتند. او هرگز خود را اسیر زیبایي ظاهری خویش ننمود. زیرا نگرش وي 
نسبت به زیبایي از طریق کسب علم و دانشي که در پیش گرفته بود تعریف 
می شد. هیپاتیا در این باره نیز مي گوید:« شما مردها بجزء خیره شدن به 

بدن من چیز دیگري نمي بینید و نمي فهمید«. 
هیپاتیا در طول عمر خویش با نگرش جنسیت گراي مردساالر که صرف با 
دید جنسي به زنان مي نگرد، مبارزه نمود. مبارزه ي وي را نه تنها در نگرش 
و  نموده  مشاهده  مي توان  را  مردان  با  وي  روابط  پیشبرد  در  بلکه  فلسفي 
سنجید. در واقع هیپاتیا، شخصیت ضعیفگي و زنانه اي را که نظام مردساالر از 
زنان ساخته و آن را ازلي و ابدي تلقي مي سازد؛ با ارتقاء دادن سطح آگاهي، 
سعی  خویش،  فلسفي  و  آزادي خواهي  بینش  تعمیق   با  همچنین  فرزانگي، 
کرد از این نگرش گذار به عمل آورد. این در حالي بود که مي توان واقعیت 
هیچ گونه  از  و  مي بردند  بسر  آن  در  زنان  که  را  یونان  جامعه ي  در  مذکور 
شهروند  حتي  زنان  که  گونه اي  به  نمود.  بیان  نبودند،  برخوردار  موقعیتي 
تالش  در  مردساالر  جنسیت گراي  دیدگاه  موج  یعني  نمي شدند.  محسوب 
پیدایش  ببلعد.  خویش  ذهنیت  دریاي  میان  در  را  یونان  جامعه ي  تا  بود 
فیلسوفاني نظیر هیپاتیا را مي توان آغاز مرحله ي گذار قلمداد نمود. همچنین 
جامعه ی یونان به چنین فیلسوفانی نیاز معنوی داشت. در آن زمان جامعه ي 
یونان جامعه ا ي بسي بسته بوده، یکي از نمونه هاي بارز این واقعیت نیز به 
چشم نخوردن هیچ دختري در میان شاگردان پسر فیلسوف بزرگ هیپاتیا 
مي باشد. او از جمله بزرگ زناني  بود که هرگز در برابر قوانین و سنت ذهنیت 
جنسیت گراي مردساالر سر تعظیم فرود نیاورد و بي وقفه در راستاي کنکاش 
و رسیدن به حقیقت و آزادي؛ مبارزه اش را ارتقاء داد. البته که در جامعه اي 
که سنگ  بناهاي ساختار و سنت آن با ذهنیت جنسیت گرایي تنیده شده اند، 
زندگي براي زناني نظیر هیپاتیا بسي دشوار بوده است. براي همین نیز بعید 
قرار  تمسخر  و  تحقیر  غیرانساني،  رفتار  و  برخورد  هرگونه  مورد  که  نیست 

گیرند. 
سده ي چهارم؛ سده ي چالش و تنش هاي منسجم دیني

   اسکندریه مهم ترین شهري که در سده ي چهارم شاهد صحنه ي فروپاشي 
و  یافته  رواج  مسیحیت  که  سده اي  می رود.  شمار  به  بود،  روم  امپراتوري 
مورد قبول اکثر مردم آنجا گشت. در این مقطع زماني که آن را مرحله ي 
بود.  اوج رسیده  به درجه ي  گذار مي نامند؛ چالش هاي دیني در اسکندریه 

به عبارتي دیگر اسکندریه از نزدیک نظاره گر چالش  و تنش هاي دیني و مذهبي مسیحیان، یهودیان و 
پاگان  ها ی موجود در آن سده بوده است. سده ي چهارم سده ي تنش بین ادیان تک خدایي و ادیان چند 

خدایي بوده است. 

او با فعاليت هاي 
خویش چهره ي كليسا 

را كه چگونه با پدیده ي 
قدرت گرایي آميخته 

گشته را هویدا ساخته 
است. همچنين با ایده اليزه 

نمودن دین در كليسا 
مخالفت ورزیده؛ جهت 

براندازی نقاب از چهره ی 
 آن دسته از كسانی كه 

واقعيات را منحرف نموده 
و بسان روایتی برای مردم 

شرح می دادند، مبارزه 
نموده است. در واقع او 
این عملکردهای كليسا 

را عملی جهت خدشه دار 
نمودن هویت، چهره  و افکار 

آزادي خواهان می داند. در 
اصل او اشتباه نکرده بود. 

زیرا آنچه روي مي داد تنها 
و تنها جهت به انحراف 

درآوردن حقيقت بود. براي 
همين هم او كنکاش و 

جستجوهاي خویش را در 
رابطه با دین ژرف تر نموده 

و با ارائه ي توجيهات علمي 
براي برمالنمودن واقعيت، 

بي وقفه تالش نمود. این در 
حالی بود كه كسب و ارائه ي 

چنين تثبيت هایي موجب 
آزردگی خاطر حاكم یونانی 
گشته و حيات هيپاتيا را به 

خطر می انداخت. 

زنان نامدار
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   ما تشبيه همدیگر نيستيم، آنچه ما را به هم مي رساند، نقاط مشتركي اند كه ما را از هم متمایز 
می سازند. ما همه برابر و برادریم.

   شایان ذکر است که هیپاتیا در جایي که مرکز چالش هاي دیني بوده، زیسته است. این مورد مستقیماً با 
دنیاي چالش هایي که او را به دریاي فلسفه سوق داد، مرتبط می باشد. اکثر پاگان ها در نتیجه ي مواجه گشتن 
با هجوم و حمالت پي در پي مرتد شده بودند؛ اما هیپاتیا هرگز روي گرداندن از دین خویش را نپذیرفت و 
در اتخاذ تصمیم خویش مصّر بود. زیرا او به فلسفه و علم ایمان آورده بود. با این تفاوت که این فیلسوف 

است.  نبوده  برخوردار  جزم اندیش  نگرشي  از  بزرگ 
است.  بوده  جزم اندیشي  مخالف  او  دیگر  معنایي  در 
از  را  باید دین و جزم اندیشي  هیپاتیا معتقد بود که 
هم متمایز نمود. برابري انسان ها از جمالتي بود که 
در تمامي بحث هاي وي به گوش مي آمد. به عنوان 
مثال، شاگردان وي از نژاد و اعتقادات متفاوتي بودند 
محیط  از  خارج  مذهبي  و  چالش انگیز  بحث هاي  و 
بود. هیپاتیا  نفوذ کرده  نیز  درس در میان شاگردان 
تشبیه  »ما  مي گفت:  چنین  خویش  شاگردان  به 
نقاط  به هم مي رساند،  را  ما  آنچه  نیستیم،  همدیگر 
مشترکي اند که ما را از هم متمایز می سازند. ما همه 
برابر و برادریم«. او در چنین مواقعي موضع پولتیک 
است.  نموده  بیان  شیوه  بدین  را  خویش  اخالقي  و 
به  بنا  در مورد هیپاتیا نظرات مختلفي وجود دارند. 
این نظرات گفته مي شود که هیپاتیا در قبال مسائل 
بوده  درمانده  و  زود رنج  بسیار  سیاسی  و  اجتماعي 
شاگردان خویش خطاب  به  که  نطقي  با  ولي  است. 
کرده است در مي یابیم که این نظرات چندان هم به 
جا نبوده و نیستند. در آن زمان زنان از حق مشارکت 
در مجالس برخوردار نبوده اند. ولي هیپاتیا این قوانین 
و در مجالس  را در هم شکسته  تنیدیده  و مرزهاي 

مشارکت نموده و آزادانه نظرات خویش را بیان نموده است. این رفتار هیپاتیا به ویژه در آن زمان که ذهنیت 
جنسیت گراي مردساالر سایه ي خفقان آوري را بر جامعه  تحمیل کرده را باید همچون گامي نوین تفسیر نمود. 
او با فعالیت هاي خویش چهره ي کلیسا را که چگونه با پدیده ي قدرت گرایي آمیخته گشته است را هویدا 
ساخته است. همچنین با ایده الیزه نمودن دین در کلیسا مخالفت ورزیده؛ جهت براندازی نقاب از چهره ی  آن 
دسته از کسانی که واقعیات را منحرف نموده و بسان روایتی برای مردم شرح می دادند، مبارزه نموده است. در 
واقع او این عملکردهای کلیسا را عملی جهت خدشه دار نمودن هویت، چهره  و افکار آزادي خواهان می داند. 
در اصل او اشتباه نکرده بود. زیرا آنچه روي مي داد تنها و تنها جهت به انحراف درآوردن حقیقت بود. براي 
ارائه ي توجیهات علمي  با  با دین ژرف تر نموده و  همین هم او کنکاش و جستجوهاي خویش را در رابطه 
براي برمالنمودن واقعیت، بي وقفه تالش نمود. این در حالی بود که کسب و ارائه ي چنین تثبیت هایي موجب 

آزردگی خاطر حاکم یونانی گشته و حیات هیپاتیا را به خطر می انداخت. 
بی شک هنگامي که در اسکندریه بحث از علم و فلسفه به میان مي آمد چشم پوشی از نقشی که هیپاتیا در 

پیشرفت این شاخه های علمی ایفا نموده بود غیر ممکن می گشت. 
هیپاتیا با اهمیت دهي به پیشبرد منطق و افکار علمي، تدریس شاگردانش و درس هایي که به عموم مردم 
مي آموخت، ذهنیت نیروهاي قدرت گرا را خنثي نموده و فاقدمعنا مي ساخت. راهبان نیز به این واقعیت پي برده 



بودند. ذهنیت جزم اندیش و ارتجاع گرای موجود در اسکندریه، در شخص هیپاتیا علم و فلسفه را مورد تهاجمات 
و حمالت خویش قرار داده بود. هیپاتیا نیک به خطراتي که در انتظار وي بودند، پي برده بود. ولي با همه ي این ها 
او با ایمان به اعتقاد خویش و شهامت بي نظیري که داشت، عرصه ي مبارزه و رویارویي با حاکمان را تهی نکرده و 

هم چنان به فعالیت هاي خویش ادامه مي داد.  
با همه ي این موارد جهت خاتمه دادن به این مرحله پیدایش تئوري هاي گوناگون بسیار حائز اهمیت مي نمود. این 
بود که حاکمان با در پیش گرفتن تئوري  و پراکتیزه نمودن آنها، هیپاتیا را مورد تهاجمات فکري خویش قرار داده 
بودند. توطئه یکي از مشهورترین راهکارهایي بود که با توسل به آن جهت از میان برداشتن مخالفان بکارگرفته 

می شد.
مرگ

در آن زمان اسکندریه از مراکز مهم مسیحیت بود و تفکرات دیگر با عنوان پاگانیست به شدت سرکوب مي شدند. 
دانش هایي که هیپاتیا بر روي آن ها کار مي کرد از دید روحانیون براي مردم مضر و گمراه کننده بود و این که 
یک زن به فلسفه و ریاضیات بپردازد غیرقابل تحمل بود. هیپاتیا توسط »سیریل« اسقف شهر اسکندریه متهم به 
جادوگري و توطئه علیه مسیحیت شد. در یکي از روزهاي ماه مارس سال 415 میالدي هنگامي که هیپاتیا از 
کتابخانه اسکندریه باز مي گشت به کالسکه ي وي حمله کردند و به طرز وحشیانه اي او را به قتل رسانده و سپس 
جسدش را سوزاندند. نفوذ و قدرت کلیسا مانع پیگرد و مجازات قاتالن هیپاتیا شد. پس از چندي وي توسط کلیسا 

به عنوان قدیسه معرفي شد.

زنان نامدار



خاطرات گریال

دلیال چیا



رفاقت یعنی ازخودگذشتگی...
   لحظه لحظه ی زندگی گریال سرشار از آزمون و تجارب ا ست. تجاربی که هرگز نمی توان سر کالس درس هیچ 
آموزگاری آنها را کسب نموده و آموخت. گاها چنان خاطره هایی بر قلب زندگی آدمی حک می کنند که ردپایش 
هیچ رنگ نمی بازد. در واقع گرما و شوق زندگی را می توان در لحظاتی احساس نمود که در سخت ترین شرایط 
زندگی، با کمبود هرگونه امکانات مادی و دنیایی مملو از معنویات و انسان دوستی به استقبال آینده ای قدم بر 
می داری که خود آن را به رشته ی تحریر در می آوری. لذا هیجان، شور و شوق زندگی گریال واقعیتی ست که 
خود باید آن را زیست. زیرا دنیای گریال، دنیایی ست که باید برای همگان تعریف و درک گردد. در غیراینصورت 
چشم پوشی از آن نادیدگرفتن حقیقتی ست که در حال فروغ است. اکنون به یاد روزهایی می افتم که در شاهو 
بودیم. دقیقا روزهای سال 2010 و حدود یکسال بود که در شاهو بودم. تقریبا به آشنایی الزمی جهت شناخت 
منطقه ی شاهو دست یافته بودیم. ما به صورت گروه های کوچکی تقسیم شده و بنا به برنامه ریز ی گروهی مان 
ایران  با نیروهای رژیم  امور فعالیتی می پرداختیم. همچنین هر لحظه خطر بروز جنگ  انجام وظیفه به  جهت 
البته هراس  بود.  ایران شده  نیروهای  ناراحتی  و  میان خلق موجب هراس  ما در  فعالیت  بود. گسترش  ممکن 
رژیم از هویداشدن واقعیتی بود که واژگون گشته به خلق مان آموخته شده است. همچنان که همه روزه ایران با 
روش های از قبیل زهرچشم گرفتن، ایجاد رعب و وحشت و... در صدد ایجاد ممانعت جهت نرسیدن آوای مبارزه ی 

آزادی خواهی به گوش خلق مان است.     
   اوایل بهار سال 2010 بود. با شماری از رفقا، در حالی عازم یکی از مناطق زیبای شاهو می شدیم که تازه از 
کمپ های زمستانی خارج شده و آذوقه ی ما رو به پایان می  رسید. در نتیجه بین گروه سه تن از رفقا داوطلبانه 
برای تهیه ی آذوقه به یکی از روستاهای منطقه رفتند. به دلیل تحرک نیروی سپاه در این فصل رفت و آمد 
ما با زحمات فراوانی مواجه می گشت. زیرا دشمن با طرح ریزی کمین های پی در پی سعی به دام انداختن ما 
می کرد. در همین ماموریتی که در فوق از آن ذکر شد، رفقا در دام یکی از همان کمین ها می افتند که در نتیجه 
به درگیری بین رفقای ما و نیروهای سپاه پاسداران منجر می گردد. درگیری ساعت ها طول می کشد. در طی 
ساعت ها درگیری بسیاری از نیروهای سپاه کشته و زخمی شده بودند. رفقا ضربه ی مهلکی به نیروهای سپاه وارد 
کرده بودند. در شرایط سخت هوا و  اتمام مهمات رفقا در نتیجه یکی از رفقای ما زخمی یکی دیگر نیز به شهادت 
می رسد. رفیق چیاکو روناهی در این درگیری به شهادت رسیده بود. بدون شک در فلسفه ی آپویی شهادت از 
جایگاه و منزلتی بس عظیم و واال برخوردار می باشد. ولی شهادت رفیق)چیا روناهی( برای هر یک از رفقا واقعه ای 
بسیار دلخراش و غم انگیز بود. در یک لحظه همه ی خاطرات گذشته مانند جرقه ای از جلوی چشمانم گذشتند. 
لحظات ماالمال از خاطرات شیرین رفاقت را مرور کردم. زمستانی را با هم گذرانیدم که هر لحظه اش مملو بود از 
رنج و احساس مسئولیت پذیری در قبال واالترین مقام دنیا یعنی رفاقت. روزهای سخت و لحظات دشوار زندگی 
در عین حال که موجب پختگی و کسب تجربه می شود پایبندی خاصی نیز بین رفقایی که در کنار هم برای 
رسیدن به یک هدف می جنگند، ایجاد می کند. این مناسبات چنان موجب پایبندی می گردد که هیچ کس حاضر 
نیست بدان پشت کند. مناسباتی که در آن خبری از ملکیت، حسادت، نفرت، آزار، خیانت،  فریب، دروغ و... هرگز 
دیده نمی شود. پایبندی به ارزش های اجتماعی و سوگندی که با خلق و شهدای راه آزادی بسته اند روز به روز 
این مناسبات را مستحکم تر می کند. برای همین هم هیچ چیزی به اندازه ی به شهادت رسیدن رفیقی ناگوار و 
ناخوشایند نمی نماید. بعد از رسیدن خبر شهادت رفیق)چیا روناهی( حس انتقام گیری از دشمن همه ی رفقا را 
در بر گرفت. همانطور که گفتم همه ی رفقا از شهادت رفیق)چیا روناهی( متاثر شده بودند. سپس در میان گروه 
برنامه ریزی عملیات علیه نیروهای سپاه را آماده نموده و انتقام رفیق چیاکو را از نیروهای سپاه گرفتیم. سپس 
به ناچار از آن مکانی که در آن توقف کرده بودیم، تغییر مکان دادیم. از قلم نیفتد که در آن لحظات خصلت 
فداکاری و ازخودگذشتگی رفقا مثالی  کم نظیر بود. علی رغم همه ی مشقت و زحمات راه و کمبود آذوقه، در آخر 
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به مقصد خود رسیدیم. وقتی به کمپ دگر رفقا رسیدیم با استقبال گرمی که رفقا از ما کردند خستگی راه 
از تن  ما رخت بربست. 

   منطقه ای که رفقا در آن سکونت داشتند یکی دیگر از مناطق زیبای سرزمین مان، هورامان بود. خلق آن به 
گویش خودشان یعنی هورامی تکلم می کنند. بدون شک بازگشایی چنان مناطقی برای حزب مان کار آسانی 

در  که  پی  ای  در  پی  نبود. شکست های 
حزب های  کفایت  عدم  و  اشتباهات  اثر 
گرفته  صورت  مناطق  این  در  پیشین 
بودند موجب ناامیدی خلق از حزب های 
با همان نگرش  کورد شده بود. چنانکه 
کوردستان  آزاد  حیات  حزب  به  نیز 
می نگریستند. اعتماد خلق آنجا را جلب 
خود  مسئولیت پذیری  حس  و  کردن 
از  یکی  نمودن  اثبات  آنها  قبال  در  را 
دیگر  سویی  از  بود.  ما  اساسی  اهداف 
و گسترش  بسط  با  ایران  اسالمی  رژیم 
دادن نهادهای بسیج بر آن است که این 
مبدل  خیانت کاران  پایگاه  به  را  مناطق 
سازد. مزدورسازی و ضعیفه سازی یکی 

از روش های مخصوص نظام است که با متوسل شدن به آنها سعی در بی ارزش  و بی معنا کردن حیات در 
شرق کوردستان می نماید. عدم اعتماد خلق به یکدیگر به دلیل گسترش نهادهای بسیج موجب ژرف ترشدن 
حس ناامیدی و حاکم شدن هوای رعب و وحشت بر این مناطق می گشت. بی شک نه تنها سازماندهی کردن 
حتی تهیه یک نان هم مشکالت و سختی های خاص خود را دارد. حفظ روحیه انقالبی گری و رفاقت چنان 
نیرومند بود که برای پشت سر نهادن همه ی سختی ها و دشواری ها کافی بود. هیچ وقت رفیقی به دلیل 
فزونی زحمات و شرایط سخت زندگی حتی غمی به ابرو نیارود. با شجاعت تمام جهت حفظ و صیانت از 
آرمان  شهدای راه آزادی و رسیدن به کوردستانی آزاد و ایرانی دموکراتیک از هیچ تالشی فروگذار نمی کردند. 
بدین جهت این اعتقاد به پیروزی و آزادی بود که به همه ی ما شوق و شور مبارزه می داد. علی رغم سختی  و 
مشقت های زیادی که در سازماندهی خلق با آن مواجه می شدیم نیز رفقا هرگز یک لحظه دچار ناامیدی و 
یأس نشدند. زیرا به این مقوله ایمان راسخ داشتند که خلق  ما در شرق کوردستان در راه رسیدن به آزادی و 
دموکراسی از هیچ تالشی و دادن بدیلی دریغ نخواهد کرد. هکذا برگ های تاریخ خلق مان در شرق کوردستان 
سرشار از جان فشانی و رشادت های ست که در طول تاریخ جهت رهائی از یوغ استبداد و صیانت از ارزش های 
اجتماعی  مبارزه کرده اند. بنابراین همه ی ما بر این امر واقف بودیم که مبارزه و شهادت در راه صیانت از این 

ارزش ها بامعناست.



تقدیم به رهبرم
   زمین از طرفي ساکت و خاموش و آن سوتر گرگ هاي زنده، کفتارهاي وحشي و روبه هان مکار به جان 
جهان افتاده اند؛ مي درند، مي خورند و نابود مي کنند. صداي ناله و گریه مادراني که کودکان یتیم شان 
را در دامن هاي پاره پاره شان قایم مي کنند و با سکوت مادراني که جنازه فرزندان معصوم شان را در بغل 
گرفته و ساکت و خاموش مانده اند، کودکي معصوم که موهاي به خون غلطیده  مادرش را از روي صورت 

خونینش برمي دارد و مادرش را صدا مي زند. تپش دل انسان هایي که از حقیقت شان در هراس اند.
   دیگر از آسمان، به جاي باران رحمت و برکت، قطره هاي خوني که نشانه مرگ و انسان ستیزی مي بارد. 

اما همه این ها در پشت درهاي بسته و پرده هاي سیاه و کور...
   در روزگاري که انسان از انسانیت به دور و از عشق و امید خبري نبود و جاي این را کین و نفرت، 
ترس، پلیدي و مرگ گرفته بود؛ درخت زندگي برگ هاي محبتش ریخته شده بود، تنها چوبي خشک و 
لخت و عریان و مرده مانده بود که درخت دیگر درخت نبود؛ آن زمان که سایه ابرهاي سیاه،  سیماي 
زمین را به مانند چادري سیاه پوشانیده بود؛ در این هنگام مادري زیر آن درخت خشکیده از درد به خود 
مي غلطید. قطره هاي عرق روي صورتش سرد و همانند شبنم، صورتش را پوشانیده و بر زمین مي چکید.

چروک هاي صورت و دستش هر کدام قصه اي داشتند؛ انگار غصه سرزمین را خورده بود. چشمانش نور 
امید داشت. انگار اشعه هاي خورشیدي که سال هاست زیر ابرهاي سیاه است در چشمانش دیده مي شد. 
همچنان درد مي کشید و ناامید، خاموش و ساکت. زمین همانند سراب تاریکي بود که حتي اشعه اي 
کوچک از نور دیده نمي شد. اما آن مادر... آیا او هم آخرین لحظه هاي امیدهایش را سپري مي نمود، که 
او هم به جمع دیگران خواهد رفت؟ ناگهان صداي ناله بلند شد و همراه این ناله، صداي گریه نوزادي 
به گوش رسید که گویا مي گفت چرا مرا به دنیا آوردي؟ دنیاآوردنم گناه است! اگر دنیایي زیبا براي من 

مهیا نکرده اید، چرا مرا به دنیا آوردید؟
و آن زمان بود... کودک قسم خورد! اگر برایم چنین دنیایي درست نکردید، اما من براي نوزادان آینده 

جهان درست خواهم نمود.
هر چیز به حرکت درآمده بود. پنجره هاي خانه  باز شدند؛ فریادهایي که در درون انسان ها النه کرده و 

خفه شده بودند، ولوله سرداده و سر کشیدند؛  و دیگر هر کسي گفت من انسانم من کوردم.
چشمه هایي که خشکیده بودند جاري شدند؛ درخت امید از نو زنده شد. این فریاد کودک که همچون 
رعد و برق، ابرها را گسست، دیوارهاي بلند و ضخیم را خراشید و ویران کرد. خورشید، اشعه هایش را 

به زمین رسانده و نور امیدش را به زمین و زمیني ها رسانید. 
خوناشامان سعی کرد ند با کشیدن نقشه های مرگبارشان ما را از دیدن این روشنایی محروم ساخته و 

امید فرزندان کوردستان را به یأس مبدل سازند.
اما غافل از آنکه در دل هر یک از این فرزندان درخت امید ریشه دوانیده تا آسمان قد کشیده است. 
در دست هر یک از آنها دانه ی محبت و عشق جوانه زده و تا عمق خاک وطن نفوذ کرده است. زیرا 
انسان ها آموختند که انسانند و باید آزاد باشند و هیچ کس قادر نخواهد بود مسیر این واقعیت را بر 

خالف این ادعا تغییر دهد. 
زیالن په پوله
2001/4/4
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